
S zerb Antal iro-
dalomtörténeti 

munkái segítenek, 
hogy merjünk keve-
sebb pátosszal – és 
némi pimaszsággal - közeledni akár a 
klasszikusokhoz is. Az 1941-ben kiadott 
A világirodalom története az olvasók 
körében sikeres volt, stílusa és nyelvhasz-
nálata azonban nem nyerte el mindenki 
tetszését: 1943-ban betiltották. Az idén 
kiadott könyv a Szerb Antal életében 
megjelent szövegváltozat alapján készült, 
jegyzetekkel ellátott, és azok számára is 
tartogathat meglepetéseket, akik már 
otthonosan mozognak a szövegben.

� Magvető Kiadó, 2021, 947 oldal

Senki többet? 
blogunk szerzője 

Johanna van Gogh-
Bongentől Modok Máriáig hihetetlen 
emberi sorsokat talált a háttérben, 
amikor végignézte a művészettörténetet, 
hogyan bukkantak fel benne a nők 
művészként, kereskedőként vagy 
menedzserként. A kezdő kérdés 
pedig az volt, hogy a női művészek 
alkotásai miért kelnek el töredék áron 
férfi  kollégáik munkáihoz képest. 

� Typotex Elektronikus Kiadó, 2021, 476 oldal
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T óth Gábor Ákos előző regényeitől eltérően a Balatoni Futár a 
múltba repíti az olvasót. Két kulcsfontosságú esemény közé helyezi 

napfényes és kultúrától lüktető történetét. Három évvel vagyunk a 
nagy magyarországi kolerajárvány után és egy évvel a Millenium előtt. 
A nyüzsgő Budapestről érkező újságíró, Csengődi István, a páratlanul 
színes és gazdag művészeti miliővel rendelkező Balatonfüredre érkezik, 
ahol az öntudatos, ifj ú fényképész, Boncza Emma segítségével megalapítja Balatoni Futár 
című lapját. Kik azok a füredi bennszülöttek? Milyen ital is a „Meggy lelke” likőr? Tudott-e 
vajon Jókai úszni, hogyan kémlelte éjszakánként az eget? Miként lehet az, hogy míg 
nemzetünk élet-halál harcát vívta 1848-49-ben, addig Füreden hemzsegtek a vendégek? 
Tényleg egy bulvárhír indította be a balatoni vitorlázást, miszerint azt rebesgették egyik 
nyáron, hogy Erzsébet királyné a tóhoz látogat? Milyen volt a korabeli fürdőruhadivat? Mit 
takarhat a sikattyú vagy vasmarok kifejezés? Vajon milyen régimódi sztereotípiákkal kell 
megküzdenie egy nőnek, ha fényképésznek áll? Ilyen és ehhez hasonló kérdések men-
tén kalauzol bennünket a szerző. Lelkünk a könyv által nem csupán egy fordulatokban 
gazdag, izgalmas regényben, hanem a tündéri türkizben, a Balatonban is megmártózhat.

� 21. Század Kiadó, 2021, 384 oldal

F estetics grófnő hosszú éveken át volt Erzsébet királyné udvar-
hölgye, bizalmasa. Eddig teljesen ismeretlen naplója mintegy 

krónikája annak a rendkívüli időszaknak, amelyet Sissi körében 
töltött. A grófnő megszakításokkal vezette naplóját. A bensőséges, 
vallomásos naplórészletek kommentárokkal és jegyzetekkel 
vannak ellátva, hogy minél pontosabban körvonalazódjon 
számunkra az a történelmi, társadalmi kontextus, amelyben a 
szövegek keletkeztek. Az olvasmány során egy roppant izgal-
mas korszak feltérképezése mellett egy kivételes asszony ifj úkorát, jellemét, a 
császári udvari érát, intrikákat, európai utazásokat ismerhetünk meg. Ezek mel-
lett olyan nevek kerülnek portrémegvilágításba, mint például Deák Ferenc, gróf 
Andrássy Gyula, vagy éppen Richard Wagner. A kötet lebilincselő és hiteles ol-
vasmány lehet bárki számára, aki mélyebb és árnyaltabb betekintést szeretne 
egy eddig csak történelmi órák és idegenvezetések által ismert időszakról.
(A papageno.hu Sissi gödöllői kastélya című blogján további szá-
mos érdekességgel, programmal találkozhatnak.)

� Helikon Kiadó, fordító: Nádor Lídia, 2021, 292 oldal

TÓTH GÁBOR ÁKOS

Balatoni futár

FESTETICS MÁRIA GRÓFNŐ NAPLÓJA 
– ERZSÉBET KIRÁLYNÉ BIZALMAS BARÁTNŐJE
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