
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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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



keresztény kultúrának is sokatmondó szimbólu
ma: egyszer az élet, máskor a halál kapuja, az
azonban mindig eldönthetö, hogy hová vezet. Az
esztergomi egykoriSzentAdalbert székesegyház
1196 előtt épült .porta speciosájá·-n a követke
ző felirat olvasható: .Porta patet vitae... intro
venite" (Nyitva az élet kapuja.,; jöjjetek be). A
kapun kereszt01 máskor a halálba vagya pokolba
lehet jutni, és nemcsak a keresztény taní~

szerint, hiszen a mi .kapu" szavunk az ótörök
•bezár" igéb<S1 ered, és ennek az igének a
származéka .koporsó" szavunk is, Bezárul mö
göttünk egy kapu, és mindörökre zárva marad

A kapu a régi kultúrák és mítoszok értelme
zése szerint az ismeretlenbe vezet, erről az
ismeretlenról mégis. tudni lehetett valamit. A
feltároló ajtószárnyak mögött Isten vagya Sátán
várakozott, és hogy mi rejlik a kapu túlsó oldalán,
azt elárulta az ajtószárnyak díszítése. Mindez
valamilyen biztonságérzetet adott, a kapu mö
götti világ nem a véletlen műve volt, a kapu
metaforája élesen elk01önillt az útvesztő meta
forájától, a kapu mindenképpen utat nyitott
valahová. Ezt a bizonyosságot talán csak a husza
dik század költészete és mfivészete veszítette el,

pontosabban ettől a bizonyosságtól a huszadik
századi történelem fosztotta meg a költészetet
és művészetet. A történelem, amely ravaszul
megtévesztő jeleket használt: az élet kapuját
ígérte, és a szenvedését, a halálét nyitotta meg.

pilinszky János verset szeretném idézni, a
Kopogtatást: .Aludtunk. Álmomban fa voltam, /
majd semmi, majd egy olyan kisgyerek, / ki
kopogtat egy felnőtt ajtaján. / Közben te is fa
voltál Gyerekszoknya. / Nem ajtó. Kopogtatás.
Kopogás. / Együtt kopogtunk. Azt már nem tu
dom, / hogy ugyanazon ajtón? Ami biztos: / ilyen
lehet egy kerub verdesése.• Itt már minden
meghatározhatatlan és bizonytalan. Ki tudja, mi
rejlik a kapu mögött? Egyáltalán, rejlik-e valami,
vagya kopogtatásra mindig csak a csönd felel?
.ilyen lehet egy kerub verdesése" - hadd
ismételjem meg a vers utolsó sorát. Igen, a kapu
előtt most egy kerub vergődik világnagy
szárnyaival,és ki tudja, feltárulnak-e valaha azok
az ajtók? Lehet, hogy nyitva vannak, lehet, hogy
nincs mögöttük semmi, lehet, hogy nincs is
kapu.

Pomogáts Béla

Film
1....--__1

Úgy érezte, szabadon él

Vitéz)! László dokumentumfilmje látletelet ad a
társadalom perifériájára, nemegyszer a bfinözés
közelébe vagy sGrújébe sodródott, káros szen
vedélyek rabságában vergőd(; - többnyire nar
komániás - fiatalok életéről Teszi ezt olyan 
látszólag tárgyilagos, a vizsgált életanyagra ha
gyatkozó - ábrázolással, mely mégis túlmutat a
.szipuzás·, kábítózás, csövezés sokáig tabuként
kezelt, agyonhallgatott jelenségkörén, s a mai
magyar társadalom e mindjobban burjánzó be
tegségének mögöttesére, mélyebb s ezért nehe
zebben tetten érhető és megfogalmazható okai
ra irányítja a figyelmet. Hiszen a film jó néhány
.illetékes· megszólaltatottja többé-kevésbé érin
ti ezeket az okokat: a kriminol6gus .a büntetőjog

öngöljaként" emlegeti azt a rendeletet, mely a
kábítószerfogyasztást 1987-től büntetendő cse
lekményként kezeli.•Ongöl", hiszen ezzel az

Intézkedessel a büntetőjog .begyűjti a maga
hatáskörébe" a narkósokat, azután nem tud
velük mit kezdeni, hiszen .pillanatnyilag nem
tudjuk gyógyítani öket". A korábban kábítósze·
res fiatalokkal is foglalkozó, majd később ezeket
az .eseteket· tudatos és emberileg érthető ön
védelemből elutasító pszichiáter szakmai meg
hasonlottsága szükségképpen fakad egy olyan
meghasonlott társadalomból, mely - sokszor
önhibájukon kíV01 - elkallódott tagjainak .dur
va fizikai erőszakkal" szolgáltat .igazságot·, hogy
azután a pszichoterápiás kapcsolat (jó esetben)
emberségesebb s így gy6gyítóbb hatású rövid
intermezzója után ismét kitaszítsa őket. A szak
ember egyéni lelkiismeretébe ütközőnekérzi az
ilyen .esetek" elvállalását,ha agyerekeket .utána
nincs hová továbbadni". Márpedig többnyire
nincs, hiszen a margóra szorult, kallódó fiatalok
nagy hányada a nevelőintézetekb<S1 kerül ki az
aluljárOkba, majd előbb-utöbb - megdöbbentő,

de szinte elkerülhetetlen detenninizmussal - a
börtönökbe.
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