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Arozsaneve

Magyar viszonyaink közöuszinte példátlan gyor
sasággal, "alig" nyolc évvel az eredeti után jelent
meg Barna Imre fordításában az azóta már
világsikert aratott regény. A mü esztétikai
értékét méricskélni nemcsak azért fölösleges,
mert ennek megítélése végső soron ÍZlésdolga,
de azért is, mert a - például Dosztojevszkijen,
vagy épp Bulgakov Mester és Margaritáján 
felnőtt olvasó ezt a könyvet aligha sorolja az
elébb-utóbb klasszikusnak mínösülö csúcstel
jesítmények közé, vagyakár azok közelébe. Meg
lehetősen hosszadalmas expozíció után indul a
(nem krimiszerú, hanem) hamisítatlan detektív
történet. Ráadásul a megszólalásig ugyanaz a
szerkezete, mint Agatha Christie JlZ kicsi né
gerének Összesen három, jelentéktelen kü
Iönbséggel, a nyomozó és segédkező tanítványa
nem Agatha Christie lapjairól, hanem Sherlock
Holmesként és Watsonként régi ismerősünk, ez
az első különbség. A második: mielőtt a történet
visszakanyarodnék az említett sémához. egy
kissé "eltér", ámde pontosan olyan irányba (egy
olyan szerkezet lehetőségefelé), amilyet Borges
írt meg a Halál és az iránytű címú novellájában.
Az eddig elmondottak alapján bizony még kri
miként is csak szekunder(irodalom)nak, már
ismert és be isvált elemek újrakeverésénektűnik

ez a vaskos kötet. (Hogy a szerző minduntalan
jelzi is "ihlető forrásait", s ezt a reflektáló eljárás
módot az utószóban - talán nem is ok nélkül 
elnevezi posztmodernnek, s elelmélkedik ennek
a manierizmussal való összefüggésen, nos ez
esszének ugyan nem rossz, de mit sem változtat
az eredetiség olykor már bántó hiányán. ) Hogy
ez a maga műfajában még a Chandler-regények
színvonalát sem elérő írás ilyen példátlan sikert
arathatott, annak az Agatha Christie-i modelltől
való harmadik különbség lehet az oka: Eco
szereplői ugyanis, ha éppen nem nyomoznak,
vagy éppen nem a nyomozó kérdéseire válaszol
nak, nos, akkor nem az időjárásról, vagyépp egy
egy étel elkészítésének helyes módjáról fecseg
nek, hanem teológiáról - beszélnek. S ennyi
már elég is lenne a sikerhez?Azt kell írnom, igen,
hiszen az okok könnyen beláthatóak. Ezzel a
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fogással ugyanis két olvasói rétegnek is nemcsak
a kedvében jár,de szinte Wgyaikat teljesíti be. Az
eleve krimirajongók abban az illúzióban ringa
t6zhatnak, hogy most valami mást, nemesebbet,
komolyabbat fogyasztanak, de - és ez a döntő!

- nem kell lemondaniuk a szeretett és meg is
szokott ízekről; a krimiktől csak sznobságból
tartózkod6k pedig végre zavartalanul adhatják át
magukat a régtől s6várgott (s ráadásul e könyv
ben csipetnyi porn6val és horrorral is .íze
sített") örömöknek, hiszen ez állítólag más, több
és nemesebb. Tehát az intellektuális parnevük és
a sznobok (meg kell adni, pompásan kiagyalt és
el is készített) közös étele ez. Ráadásul ennek az
értelmiségi lét iránt nosztalgiát érző, vagy épp
annak improduktív perifériáján egzisztáló réteg
nek még egy vágyát beteljesíti. Olyannak mutatja
a főhőst, amilyennek ez a réteg önmagát reméli
lenni: ezoterikus tudása révén az evilágidolgok
ban is a legjobban eligazodó, s nem ügyetlenül
csetlő-botló léleknek.

Ami egyébként magukat a teológiai .betét
áriákat" illeti, nagyjából három téma köré cso
portosíthatök. Az eretnekségek szociális okát
feszegető fejtegetések vitathatatlan igazságmag
gal rendelkeznek ugyan, ámde legtöbbjük olyan
semmitmondó általánosságoknak a megfogal
mazása, amilyeneket a marxizmusból nemcsak
ismerhetünk, de ezen Jélfiktív-entitások· szelle
mi visszaélésekre alkalmat adó mivoltával is
tisztában lehetünk. Ezek a gondolatok ráadásul
nem kötődneka könyvben található kétségtele
nül legszellemesebb, a nevetés metafizikai
értelméről szölö fejtegetésekhez. Így a könyv
főhősének fölsejlő rendszere semmiképpen sem
kelti a szellemi koherenciának még a gyanúját
sem. (A nép ugyan a humor egyik legfőbb

letéteményese, mármint Eco-Vilmos-Ariszto
telész szerint, ugyanakkor viszont ez a nép 
szintúgy őszerintük - a lehető Ieghumortala
nabb, véres és kegyetlen következményekkel
járó eretnekségeknek is forrása. E két szál
taIálkoztatása, a kegyetlenség és a humor lehet
séges azonosítása, ami vitatható módon, de
például Joseph Conradnak sikerül, messzi meg-



haladja Eco írói kvalítását.) Mintha Eco önmaga
számára összeegyeztethetetlennek tűnő ötle
teinek és gondolatainak fáradságos összecsiszo
lása helyett választotta volna a tanulmánynál
jóval egyszerűbb formát, a (detektív)regényt.
Ebben még azt is megengedheti magának, hogy
egy olyan harmadik témáról is szöt ejtsen, ami
nek ebben a formában az előző kettőhöz semmi
köze: a világ megísmerhetöségéröl. Eco véle
ménye szerint az eredendően kaotikus világban
Isten az eleve kétes kimenetelű megismerési
folyamathoz szükséges hipotézis. (vö. a regény
572-573. lapjával, illetve ennek a műegészhez

való kompozíciös viszonyával.) Hogy ez nem
keresztény álláspont (bár ateistaként rokon
szenves!), az vitathatatlan, fölötte vitatható vi
szont az, hogy ezt Eco mint a regényvi1ágában
megidézett kereszténység színte szükségszerű

szellemikonldúzi6ját á1IítP. De hiába a IDntebb éAJen
csak jelzett, s a legtöbb helyen roppant szelle-

Történelem

Szent István törvényeinek XII. századi
kézirata az admonti kódexben
(hasonmás kiadás)
Az idei jubileum kapcsán megjelent könyv alapja
az 1935-ös kiadás. Bartoniek Emma gondozta a
latin szöveg kritikai kiadását, őVégezte a fordítás
munkáját, a gondos jegyzetelés is az ő tudását
dicséri. Györffy György tanulmánya az elmúlt
évtizedek kutatásainak eredményét foglalja ösz
sze. Ezaz a könyv,amit a hazai kiadássa!párhuza
mosan angol-német-francia nyelven is közzé
kellene tenni. Megformálása művészi, kiállja a
versenyt. A facsimile kiadványok iránt komoly
érdeklődés van külföldön. Az igazi haszon az
lenne, hogy nemzeti történelmünk egy része a
forrással együtt ismertebbé válna Egyes nemze
tek történésznek álcázott tollnokaik minden
alapot nélkülöző feltevéseit azonnal közzeteszik
legalább három-négy nyelven. A magyar törté
netírás a legszigorúbb kritikai elvárásoknak meg
felelő eredményeit sem teszi ismertté időben

nemzetközi szinten. (Helikon, Bp. 1988)

Pierre Kiché: Gerbert d'Aurll1ac 
Fayard. Paris, 1987.
II. Szilveszter pápa fordulatokban gazdag élete
elevenedik meg a híres párizsi történész jóvol
tából, aki jelenleg Gerbert-Szilveszter leveleinek

mesen fejtegetett három téma, mert regényének
alakjai olyannyira kidolgozatlanok (s ráadásul
egy az események idején még éretlen megfigyelő

szemüvegén keresztül bemutatottak), hogy ritka
kivételektől eltekintve az elmélkedések egyál
talán nem következnek abból, amit jobb szö
hiányában jellemüknek nevezhetünk. amiként
azok eredményei sem_változtathatják meg azt,
amit Eco néhány klisével vélt helyettesíthető

nek. Ezek az önmagukban olykor esszéértékű

intellektuális villódzások ugyanúgy csupán a
regényvilág kulisszái, ahogyan a középkor is az,
ahová a szerző ezt a maga műfajában is szinte
minden eredeti elemet nélkülöző detektívre
gényt elhelyezte. Ha ilyen egy sikeres detektív
történet, az - ecoi logikával - még némi
örömre is adhat okot, de az, hogy ez összetévesz
tetik az irodalommal, nos ez meglehetősen

szomorú. (Árkádia)
Erdeijános

kritikai kiadását készíti elő. A források s a kor
ismerete lenyűgöző.Ami a magyarvonatkozáso
kat illeti, a szerzőnek meglehetősen avítt iroda
lom állt rendelkezésére, így nem csoda, ha arról
értesülünk, hogy például Szent Istvánt Kölnben
keresztelték meg. Viszont ő tehet róla, hogy
hazai történetírásunk eredményeit szinte kizáró
lag magyarnyelven lehet megközelíteni?

Az államalapító
Kristó Gyula előszavával és szerkesztésében a
szép kivitelű tanulmánykötet nem enged az
ismeretterjesztő művekre leselkedő kísértésnek,
a túlzott egyszerűsítésnekCsaladtörténet. kül
politika, államalapítás, egyházszervezés, had
szervezet, törvények, koronázási jelvények a
főbb témák. A szerzők a legújabb szakirodalmat
is figyelembe vették, s ezért kellő árnyaltsággal
tudnak hiteles képet adni a fölvetett témákról.
(Zrinyi, Bp. 1988)

RufJy Péter: Magyar ereklyék,
magyar jelképek
Az egyszerre igényes és olvasmányos könyv célja
a nemzettudat ápolása, s mi lenne erre alkalma
sabb módszer, mint a Szent Jobb és a Szent
Korona, a Halotti Beszéd, a Himnusz és a Szózat
történetének ismertetése. csak az az elgondol-
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