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CSÁNYI KRISZTINA

FÜST MILÁNÖSSZEGYŰJTÖTT LEVELEI

Ez a méreteit tekintve is hatalmas kötet megerő
sítheti azt a véleményünket, hogy az írók ma
gánéletét, bizalmas vagy szándékosan homá
lyos közléseit nem szerenesés műalkotásaikhoz

kapcsoini. A különc ember lehet nagy író, amint
az volt Füst Milán is, aki persze már életében le
gendásította önmagát és műveit.

Nem egy róla szóló, különben igen értékes
könyvben, tanulmányban szó esik életidegensé
géről. Kétségtelen, hogy az élet fogalmát merő
ben másként értelmezte, mint mi szoktuk; ezt
sejteti az a mogorva kijelentése is, amely szerint
neki csak pályarajza van, életrajza nincs. Leve
lezését és naplóját olvasva rádöbbenhetünk en
nek igazságára. Személyes közlései ugyanis
életműve burkát alkotják, azt azonban megért
hetjük, miért érezte a műalkotás egyik megha
tározó elemének az indulatot. Irótársainál sok
kal nagyobb, szinte mániás indulattal védel
mezte belső világát, szuverén írói voltát. Ebbe a
világba csak nagyon kevés híve nyerhetett be
pillantást, s ezeket igyekezett hol szelíden, hol
erőszakosan kalauzolni, meggyőződése elfoga
dására bírni. Noha folyvást betegségeiről, el
esettségéről panaszkodott, a halálra készülőbe
nyomását keltve már fiatalon is, tulajdonkép
pen szerencsésnek mondhatjuk, mert a legrit
kábban kételkedett önmagában, zseni-tudata
sokkal erősebb volt testi gyengeségeinél, ame
lyeket talán azért hangsúlyozott oly sokszor,
hogy mentesüljön mindentől, ami tehetsége ki
fejtésében gátolható. Am arról sosem feledke
zett meg, hogy önmagát adminisztrálja. A jelek
szerint úgy érezte, hogy környezetének köteles
sége is azt hirdetni, igazolni. Hű tanítványait 
jó néhány kitűnő író és költő vallotta mesteré
nek - levelekkel ostromolta, hogy írjanak leg
újabb művéről, de jaj volt annak, aki nem elvá
rásainak szellemében tette ezt. A kritikákra ter
jedelmes írásművekben válaszolt. Elóbb kifej
tette, hogy a bírálatot természetesen elfogadja,
majd tételesen megcáfolta, s ezekből a fejtegeté
sekből nem hiányzik az indulat sem. Szívderítő

például Fülep Lajosnak írt eszmefuttatásait ol
vasni, amelyekben szánakozva jelenti ki, hogy
Fülep bizony-bizony felületes ítész.

Ugyanakkor jól kirajzolódik leveleiből, hogy
tudta, melyek a legjobb, legfontosabb írásai, s
ez a véleménye nem egyszer találkozik utókora
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értékítéletével. Nagyon fontosak és tanulságo
sak A feleségem története vagy a IV. Henrik kap
csán írt levelei. Jogos öntudattal ostorozta a kü
Iönféle antológiák ősszeállítóit, ha felületesen
válogattak verseiből. Kitűnő érzékkel fedezett
föl tehetségeket, például Illyés Gyulát - aki ké
söbb a romlás jelképe lett naplójában és levelei
ben -, vagy a tragikus véget ért Gelléri Andor
Endrét, aki kivételesen tehetséges elbeszélő

volt. S legalább oly szenvedélyesen egyengette
pályájukat, amekkora indulattal ragaszkodott
véleményéhez. Shakespeare sehogy sem vitte át
az általa föltett mércét, de Tolsztojnak. Thomas
Mann-nak is komoly nehézségei voltak.

Irodalomtörténeti szempontból forrásértékű

ek Kosztolányinak írt levelei, roppant érdekes
Babitshoz szóló sorait összevetni későbbmegfo
galmazott, meglehetősen kritikus értékelésével.
s elgondolkodtató, hogy a kortárs irodalomról
alig-alig akadt elismerő megjegyzése. Persze, ki
közelíthette volna meg - Füst Milánt?

A gyűjteményt kellő tapintattal és nagy hoz
záértéssel Szilágyi Judit állította össze. Szeren
csére derűs perceket is szerez némelyik levél,
amely azt bizonyítja, hogy Füst Milán akkor
sem ismert tréfát, ha honoráriumról volt szó, és
ahhoz is értett, miképp teheti hivatalos ese
ménnyé művének bemutatóját. (Fekete Sas Ki
adó, Budapest, 2002)

RÓNAY LÁSZLÓ

JELES JOGOK - JOGOS JELEK

Meglepő könyv. Meglepő, mert a Nyelvi jogok
- társadalmi konfliktusokalcímű tanulmánykötet
a kérdések nem várt gazdagságával és aktuali
tásával szembesíti, avagy ajándékozza meg ol
vasóit. Noha az sem volna lebecsülendő, ha a
gyűjteménynek csupán művelődéstörténetiho
zadéka lenne, a Magyar Szemiotikai Tanulmá
nyok harmadik, Balázs Géza és Voight Vilmos
szerkesztette kötete ennél többre tesz (sikeres)
kísérletet, amennyiben vizsgálódásait a jeltudo
mánynak abban a jelenben is élő és ható válfajá
ban helyezi el, amely a társadalmi s kulturális
jelek, jelzések létrehozásának, rendszerének és
befogadásának értelmezésére szakosodott.

Kétségtelen, az egyéni és közösségi, nemzeti
és kulturális önazonosság olyan szokásrendszer
hez kötött, amely éppúgy magában foglalja a
nyelvet, mint például az öltözködést és tárgyi
környezetünk kialakítását, az ünnepeket és hie
delmeket, sőt jogrendszerünket, a művészeteket

és val1ásokat. A kötet tíznél több írásai ezek kő

zül a területek közűl választanak néhányat rész
letesebb elemzésre. Szabó Irén tanulmánya a föl-



tehetőleg érdemtelenül kevéssé ismert magyar
görög katolikus vallásgyakorlat formáira hívja
föl figyelmünket - a keresztvetés gesztusának
különféle hagyományait állítva középpontba.
Balázs Géza a nyelvművelő törekvések bölcsele
ti, történeti, jogi vonatkozásait veszi számba, a
jeltudományi háttér megrajzolásakor pedig azt
vizsgálja, miként gondolkodunk nyelvünkről.

Fölruházhatjuk emberi tulajdonságokkal. de te
kinthetünk rá a jövő fényében, vfgy úgy, mint
természeti formációra. Kapitány Agnes és Kapi
tány Gábor írása az utca közösségi-mindennapi
jelzései t, "beszédének" rétegeit sorolja elő, míg
Szapu Magda felmérése a mai ifjúsági csoport
kultúrák fóbb önkifejezési formáit írja le. Az
előbbi munka leghétköznapibb életvilágunk je
lekben való megdöbbentő gazdaságát tárja
elénk, s lenyűgöző jelentésteliségének jobb, tuda
tosabb megértésére ösztönöz; az utóbb említett
írás belátásai pedig bármifajta pedagógiai szán
déknak feltételei. hiszen csak akkor lehetünk ké
pesek megszólítani az utánunk következő nem
zedékeket, ha föl tudjuk fogni nehézségeiket,
nyitott fülekkel tudjuk meghallani kérdéseiket.

A szerény, habár elegáns kiállítású kötet
olyan kérdések sokaságát teszi föl tehát, ame
lyek még akkor is érdeklődésre kell számot tart
sanak, ha némely ifjúsági csoport- és egyes ré
tegkultúrák jelrendszerei - beleértve a számí
tógépes nyelvet és a maroktávbeszélő közvetí
tette írásos üzenetek olykor szinte nyelv alatti
kommunikációs terét - világosan kívül esnek a
támogathatóság határain. Mindazonáltal a ta
nulmányok célja nem a közvetlen ítélkezés. A
kultúrszemiotika művelőit inkább korunk és
életformánk megértésének szándéka vezeti,
hogy ezáltal világosan álljon előttünk: minden
kultúrában található több-kevesebb érték, ame
lyet belsővé tenni, támogatni kell vagy érde
mes. Ennyiben a könyv folytatásra, együtt- és
továbbgondolásra hív. (Magyar Szemiotikai Tár
saság, Budapest, 2000)

BENGI LÁSZLÓ

AZ ESZTERGOMI SZÉKESKÁPTALAN
JEGYZŐKÖNYVE 1500-1502, 1507-1527

Régen ismertté vált, most mégis újra felfedezett
történeti forrást tár fel Solymosi László könyve.
De miért is fontos dokumentum egy káptalani
jegyzőkönyv? Elég tekintetbe venni keletkezé
sének éveit, és még a nem szakember számára
is világossá válik, hogy igen gazdag történeti
forrásanyagot tartalmazhat. Solymosi László,
középkori történelmük kiváló kutatója ezúttal
egy esztergomi eredetű, de Bolognába került

so

dokumentum (természetesen) latin nyelvű szö
vegét adta ki 48 oldalas bevezető, értelmező ta
nulmányával, név- és tárgymutatóval. Egyedi
sége miatt a jegyzőkönyv forrásértéke nemcsak
esztergomi, hanem országos jelentőségű.

Az esztergomi kódex sorsa, Bolognába kerü
lésének története rendkívüli. Az egyik esztergo
mi kanonok 1527-1541 között feltehetőlegmagá
val vitte a székeskáptalan valamelyik budai há
zába. (A két évszám az utolsó bejegyzés és Buda
török kézre kerülésének ismert éve.) Másfél év
század múlva, Buda felszabadításának 1686-ik
évében e házban talált rá Luigi Ferdinando Mar
sili, bolognai illetőségű tudós hadimérnők,és 
kéziratgyűjtő lévén - magával vitte. Halála
után a bolognai egyetemi könyvtárba került,
ahol ma is őrzik. A kódex bolognai létezéséről

1868 óta tud a magyar tudományosság és azóta
többen kutatták, hírt adtak róla. Solymosi László
azonban most mikrofilmről írhatta le a huszon
négy ívnyi jegyzőkönyv, 104 folio terjedelmű,

111 nyomtatott oldalnyi szövegét.
Milyen adatokat tartalmaz e középkori káp

talani jegyzőkönyv? Nem számadáskönyvről

van szó, hanem a székeskáptalan heti ülésein
hozott, főleg gazdasági jellegű döntések jegyző

könyvéről. Mivel pedig az esztergomi Főkápta
lani Levéltárban őrzik a középkori Szent Adal
bert székesegyház 1397-ben végzett egyházláto
gatásának jegyzőkönyvétés vele együtt a káp
talan statútumait, e források összevetése most
lehetövé tette Solymosi László számára, hogy
az eddiginél pontosabb képet alkosson a kápta
lanok középkori működéséről.

A jegyzőkönyv természetesen jó képet ad a
székeskáptalan hierarchikus felépítéséről, lét
számáról (38-40 fő), tanultságukról - és így
már csak ezért is értékes egyháztörténeti forrás.
A javak elosztásának rendje, a büntetések kiro
vása, a viták is bepillantást engednek a kápta
lan belső életébe. De a jegyzőkönyv nagyon vál
tozatos tartalma értékes a gazdaság- és társada
lomtörténet művelői számára is. A virágzó ma
gyar középkor utolsó éveiből ad folyamatos,
összefüggő képet egy káptalan gazdasági mű
ködéséről,Mivel pedig más hasonló forrás nem
maradt fenn, nemcsak egy káptalan, hanem a
korabeli magyarországi káptalanok működésé

re is következtethetünk az anyagból.
Külőn ki kell emelnünk a kiadó, a nyomda

és főleg a korrektorok munkáját a középkori la
tin szöveg és benne a tulajdon- és helynevek
írásmódjának majdnem hibátlan közléséért. A
kiadó érdeme, hogya kötet nemcsak értékes,
hanem csinos is. (Argumentum, Budapest, 2002)

ROSDY PÁL


