
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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koztató, hogy még ma is évforduló szükségelte
tik mindannak közzétételéhez, aminek nemze
dékről nemzedékre az ünnepeken túl a hétköz
napokon is éppen a folyamatosság az életfeltéte
le. (Kossuth, Bp. 1988)

Kristó Gyula-Makk Ferenc:
Az Árpád-házi uralkodók
A két szerző 28 személyt megörökítő portré
sorozata előszöraz IPMhasábjain jelent meg. Ha
ezt a könyv borítója nem közöíné, az olvasó
akkor is rájönne, aki nem Várjael ugyanaz érvek
ellenérvek fölsorakoztatását, ám időnként a
kétségeket lehetne jelezni. Éppen az idén ünne
pelt Szent István portréja a .jámbor· - •vércske
zü" ellentétpáralkalmazásávalnehezen mondha
tó árnyalt jellemrajznak, inkább emlékeket
ébreszt... Az Egyház .Jelkí terrorja" szintén
anyagot szolgáltat a történészt töprengéshez. Az
irodalomjegyzék gondolkodóba ejt: van még
európai uralkodóház, amelynek ilyen sze-

Képzőművészet

Kapu"

A kapu az emberiség ősi jelképei, a vallás, a
mítosz, a költészet és a rnűvészet mindig meg
újuló emblémái közé tartozik. Hogy mikor kapta
jelképes értelmét, nem tudható. Mióta kapu
létezik, azóta bizonnyal az embléma is létezik.
Egy névtelen emberősünkelőtt egyszer, az ős

idők homályában, feltárult egy ismeretlen város
kapuja, s ő szorongani kezdett, vajon belépjen-e.
Minden kapu az ismeretlenbe vezet, és ha az
ember valóban .kérdező lény", mint az antropo
lógusok mondják, akkor szüntelen kapukat kel
lett nyitnia, kapukat kellett döngetníe, kapuk
előtt kellett várakoznia, hogy rákérdezhessen a
világ titkaira.

• Elhangzott 1988. március 22-én a Fészek
Galériában a Kapu című kiállítás megnyitó
jaként. Kiállítók: Birkás Ákos, Bujdosó Alpár,
Fehér László, Gáyor Tibor, Pinczehelyi Sándor,
Polacsek Kálmán, Szkárosi Endre. Koncepció és
rendezés: Hegyi Loránd.
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gény a történelmi emlékezete? (/PM könyv
tár)

Mészáros István:
A pápai bencés gimnázium,
Magyar bencés gimnáziumok sorozat,
h. n.1988.
A szerény külsejű könyv a 350 éves múltra
visszatekintő intézmény történetét ismerteti a
népiskola-kisgimnázium kezdetektől egészen
napjainkig. A pálos rend 1638-as megtelepedé
sével kezdődik a színvonalas katolikus szellemű

oktatás Pápán. A pálosok az első korszak tanárai
egészen a rend föloszlatásáig ( 1786), a diákok
életébőla színjátszás sem hiányzott. Ajozefinista
szellemű idők két évtizednyi küzdelme után a
bencések 142 éven át szolgálták itt az oktatásü
gyet és ezen keresztül a nemzetet. A sorozatcím
biztató, a neves pedagógiatörténész remélhető

leg folytatja a katolikus középiskolák történe
tének felkutatását és bemutatását.

Török József

Jean Chevalier és Alain Gheerbrant .Díctíon
naire des syrnboles"-ja a következőket mondja a
kapuról: .A kapu jelképezi az átmenetet két
állapot között, két világ között, az ismert és az
ismeretlen, a fény és a sötét, a kincs és a
nélkülözés között, A kapu a misztériumra nyílik.
Dinamikus, lelki ereje van, minthogy nemcsak
egy átmenetet jelöl meg, hanem átkelésre is
szölít. Meghívás egy túlvilági utazásra.•

Az ősi kultúrák mindezt nagyon jól tudták, az
egyiptomi vagya babiloni templom, a kínai és a
hindu város kapujának szakrális jelentőségevolt.
lzaiás próféta, megjövendölvén a MegváItó eljö
vetelét, az égi Sionról beszél: .És nyitva lésznek a
te kapuid szüntelen, éjjel és nappal bé nem
zároltatnak, hogy bevigyék hozzád a pogányok
nak sokaságát.· Ugyanez a mámoros prófétizmus
szölal meg János apostol Jelenéseiben: .Boldo
gok, akik megtartják az ő parancsolatit, hogy
legyen nékik szabadságok az életnek fáján, és a
kapukon menjenek bé a városba." A kapu a


