
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)
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