
Manapság, ha sznobot kiáltunk, még min
dig azt az újgazdag vagy dzsentri típusú em
bert látjuk magunk előtt, aki szerény eszközei
vel, a nem legtalálóbb módon „kapaszkodik”, 
illetve olyan viselkedésmódokat igyekszik 
elsajátítani, melyek – úgy véli – felsőbbrendű
vé vagy legalábbis az átlagból kiemelkedővé 
avanzsálják őt. A sznobságnak tehát többnyire 
a klasszikus, Thackerayféle, nemességgel nem 
rendelkező értelmet tulajdonítjuk, és gondolko
dás nélkül meg is vetjük ezeket a „felvágó”, „ha
mis” embereket. A napokban egyik vállaltan 
sznob barátom részletesen felvilágosított: ebben 
a témában is fényévekkel le vagyok maradva, 
ugyanis évtizedek óta egy vastag bejegyzéssel 
kellene bővíteni a Magyar Értelmező Szótárt, 
hisz nála és hasonszőrű embereknél a sznobság 
egyet jelent az igényességgel. Őt a nem veszek 
fel mindent, nem eszek meg és nem veszek be 
akármit motorok hajtják és éltetik. Ez nem 
álintellektualitás, nem álgazdagság, nem egy 

kölcsönvett én, ő azért öltötte magára a sznob
ságot, hogy védőfalat húzzon maga köré, egy
fajta szűrőt képezett, mely nem engedi át az 
összes szennyet. Természetesen mindehhez egy 
jó adag egészséges cinizmus is társul, hisz beszól 
annak, aki tömegfogyasztó, aki egy a sokból, aki 
tájékozatlan, maradi vagy esetlen, ugyanakkor 
keményen és hangzatosan megvet mindenféle 
olyan próbálkozást, legyen az termelői vagy 
alkotói, mely nem üti az ő mércéjét. Tanultam 
ma is valamit – mondtam kiselőadása végén 
mosolyogva, majd abban maradtunk, ilyen ér
telmezés szerint mindenki sznob egy kicsit, még 
ha nem is főállású. Mindegyikünkben ott van 
egy pillanatnyi, úgymond helyzetsznob, és bár 
életük minden mozzanatára nem terjed ki ez 
az igyekezet, egyegy alkalommal, ha előbújik 
belőlünk a kisördög, az úrhatnámság, mi is 
rang nélküli nemesekké, fogyasztói sznobokká 
válunk, és messze többre vágyunk, mint ami 
megadatik nekünk. 

Terasz
szabadidő

16. oldal |  2011. április 27., szerdahargitanépe

Könyvritkaság a padlásról
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Ki is itt a sznob?
                     villanás n Máthé László Ferenc

Többnyire derült idő várható sok napsütéssel, 
időnként kissé megnövekvő felhőzetre lehet számíta-
ni. Éjszaka helyenként párássá válik a levegő. Front 
nincs. A szép, tavaszi időben érdemes minél többet a 
szabadban lenni.
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Egy utahi kisvárosban bukkant fel a korai 
könyvnyomdászat egyik leghíresebb re-
meke, az 1493-ban megjelent Nürnbergi 

Krónika egy példánya.
Az erősen elhasználódott könyvre egy 

könyvkereskedő talált rá a Salt Lake Citytől 
délre található Sandy kisvárosban. A helyi mú-
zeumnak gyűjtöttek pénzt, amikor egy férfi 
behozta hozzá a becses kötetet, amely évtizedek 
óta a padlásán porosodott. John Windle San 
Franciscó-i antikvárius becslése szerint – mivel 
a könyv oldalainak kétharmada hiányzik, to-
vábbá a kötet elég rossz állapotban van – nem 
érhet többet ötvenezer dollárnál; mint mond-
ta, tökéletes és hiánytalan állapotban akár egy-
millió dollárt is megadnának érte. 

A Sandyben előkerült példány a Nürnbergi 
Krónika német nyelvű változata. A világtör-
ténelmet egészen a bibliai időktől feldolgozó 
könyvet Hartmann Schedel (1440–1514) né-
met orvos, polihisztor és történetíró szerezte, 

és Anton Koberger nyomdájában készült a kor 
legjelesebb művészeinek rajzai után készült fa-
metszetekkel. A metszetek egy részét feltehető-
en a fiatal Albrecht Dürer és mestere, Michael 
Wolgemut készítette. A könyv eredetileg 1800 
példányban jelent meg, és ma is több száz pél-
dánya forog a piacon, ezzel az egyik leggyako-
ribb XV. századi könyvnek számít. A latin nyel-
vű krónikából Magyarországon 23-at, a német 
változatból 22-t őriznek.

A fotót Hegyi György, a Hargita Megyei Művészeti Népiskola fotó szakának elsőéves diákja készítette.

skandi  KÉszÍTeTTe: beNedeK eNiKő

ACSíki
játékSzín
SzínéSz-
nője

* A fiGurA 
STúdi *

ToNNA

AGNuS 
..., iSTeN 
báráNyA

bAklövéS, 
MelléfoGáS

TAGAdóSzó

elekTroN

TáplálkozNi NApSzAk

AtoMCSA
Sándor
SzínéSze

liTer
g

*
ACSíki
játékSzín
SzínéSz-
nője

NiNCS 
SeNkije

HoNvéd

időSz. előTT
SuGár

NiTroGéN, 
erbiuM

lATiN CSoNT

lAkAT

keTTő 
roMáNul

keleT

GiGA

iGAvoNó 
állAT

NéMA Sári!

deCi

váGóeSzköz

időS, öreG

Alá

MeGA

SieMeNS

AlGériAi 
léGiTárS.

A ruHák 
elleNSéGe

... kuNTA (A. 
HAley)

ly
priMAdoNNA

lAdy ..., 
éNekeSNő

kelviN

bór

1000 
róMábAN

beC. Gábor

elöl Szép!

lATiN CSoNT

SzeM. 
NévMáS

liTer

NAdráGSzíj

NewToN

kuTyA

MAGáNAk- 
vAló d

űrMANó

AMper

éSzAk

deHoGy!

veNdéGlői 
lAp

Névelő

?

?


