
tartsa meg magát lebegve, ez a feladata". He
lyenként azonban nemcsak esetlenségge!, de
pontatlansággal is találkozunk, így például a
következő mondatban: ,,(. .. ) ám ez az idea még
az ideák körzetében sem lehet termékeny, mik
nek köre isten ideáját jelöli". Az eredetiben ez
olvasható: "ám ez az idea még azon ideák kör
zetében sem lehet termékeny, melyek köre Isten
ideáját jelöli". A fordítás egy helyütt figyelmen
kívül hagyja "jedes" ('mindegyik') és "alles"
Crninden') különbségét, ezért a mondat suta
lesz, s jelentése valamelyest módosul: "minden
számára lényegi". Egyik írásában Benjamin
"herstellen" és "darstellen" fogalmát állítja
szembe egymással. A fordítás kötőjelet tesz az
első kifejezés két része közé ("elő-állít"), ami
nemcsak önkényes, de félrevezető is, hiszen a
magyar és a német kifejezés "szó szerinti" jelen
tése nem esik egybe. Kevesebb találékonyság
gal, de nagyobb pontossággal valószínűleg ki
egyensúlyozottabb és olvashatóbb szöveget Ie
hetett volna létrehozni. (Osiris, Budapest, 2001)

KÉKESIZOLTÁN

MAGYAR IRODALOM

A 21. századi enciklopédia című sorozat szerkesz
tői nem kisebb feladatot tűznek ki maguk elé,
mint különböző műveltségi területek korszerű,

lehető legteljesebb ismeretét adni a 21. századi
ember számára. E sorozat újabb köteteként je
lent meg a Magyar irodalom című munka, mely
nem csupán irodalomtörténeti áttekintést ad,
hanem stílustörténeti és műfajelméleti összefog
laló, valamint vizsgálja a magyar irodalom kap
csolatát a színház- és filmművészettel is.

A magyar olvasó históriája című fejezet a kötet
gondolati alapjául is szolgálhat. A szerző amel
lett, hogy végigkíséri a magyar olvasóközönség
alakulását a latin írásbeliség megjelenésétől nap
jainkig, olyan égető kérdéseket vet fel, melyek
nemcsak a könyvterjesztőknek, könyvkiadóknak
jelentenek kihívást, hanem minden "írástudó"
számára is: az olvasmányok minél szélesebb
körű terjesztését szolgáló technikai változásokat
(a Gutenberg nevéhez kötött technikai váltás,
vagy a 18-19. század fordulóján a könyvnyomta
tás gépesítése) elsősorban a változó olvasási
igény hívta életre. Napjainkban az újítások első

sorban technikai jellegűek, "minőségüket a tech
nológiai iparban érdekelt körök anyagi érdekei
határozzák meg ... a kulturális értékek megmen
tését, áthagyományozását... üzleti érdekeiknek
alávetetten veszik figyelembe" - írja Monok Ist
ván. Ugyanakkor már közhely. de igaz az a tény
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is, hogy az utóbbi évtizedekben a magyar és vi
lágirodalmi klasszikusok kezdenek kiszorulni a
magyar olvasmányanyagból. Ha csak a fentiekre
gondolunk, önkéntelenül is felmerül a kérdés:
Hozzá tartozik-e a 21. századi műveltséghez az
irodalom; szükség lesz-e ilyen jellegű összefogla
ló művekre? A kötet életrehívói már megadták
rá a maguk válaszát.

A munka gerincét A magyar irodalom panteon
ja című fejezet alkotja, mely Janus Pannoniustól
Nagy Lászlóig kíséri végig a magyar irodalmat.
Nehéz eldönteni, mely szerzők kerüljenek be a
"Panteonba", melyek hagyhatók ki. De úgy
gondolom, a fejezet, ha korrekcióra nem is, de
kiegészítésre szorul. Nem hiányozhat Zrínyi
mellől Pázmány Péter, Jókai mellől Kemény
Zsigmond, Radnóti mellől Tóth Arpád sem. A
Nagy László fejezetben a szerző többször utal
arra, hogy Nagy László és Juhász Ferenc líra tör
téneti jelentősége egyenrangú, utóbbi költőnk

mégsem szerepel önállóan. Mándy Iván, Ottlik
Géza, Nemes Nagy Agnes, Mészöly Miklós,
Kodolányi János, Tersánszky Józsi Jenő, Orkény
István nevével csak a stílustörténeti vagy a mű

fajelméleti fejezetekben találkozunk.
Valóban a legnehezebb feladat a 20. század

második felében alkotott művészek megítélése,
de úgy gondolom, pont az ő jelenlétük a bizo
nyítéka annak, hogy századunk végén is létezik
értékes irodalom, ahogy erről a Nagy Lászlóról
szóló rész zárósoraiban olvashatunk: "Nagy
László művei és személyisége igazolták a vers
szeretők számára, hogya 20. század második
felében is lehet érvényes, és ... sokakhoz szóló
életművet létrehozni, amelyik... nem szakít
azzal a romantikus felfogássa!, hogya költőt a
közösség képviselőjének tartja." A kötetben nem
szereplőszerzőkcsak megerősíthetika fentieket.

A művészeinkről alkotott kép kialakításában
segít a Korszakok, stz1usirányzatok című fejezet,
mely történelmi, művelődéstörténeti,művésze

ti, irodalmi szempontok együttes felhasználásá
val ad jól áttekinthető, igényes összefoglalást. A
Műnemek, műfajok című fejezet segít eligazodni
a műfajok útvesztőiben. Szintén a teljesség igé
nyével készült, szakmailag jól megalapozott
meghatározások gyűjteménye.Példáit a legújabb
irodalmi alkotásokból is meríti, s így remek ki
egészítője az irodalomtörténeti fejezetnek.

Az utolsó két fejezetben avatott szerzőktől

kapunk egy színház- és filmtörténeti összefog
lalást a magyar irodalom tükrében.

A kötet szerzői kiváló irodalmárok, akik
szakmai tudásukon túl sajátos hangjukkal.
egyéni véleményükkel mindnyájunkat tovább
gondolkodásra, vagy éppen a művek újraolvasá
sára késztetnek, munkájukkal bizonyítva, hogy il



21. század "új" műveltsége sem nélkülözheti az
irodalmat. iPannonica Kiadó Kft., Budapest, 2002)

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-


