
festői mű, egy történelmi pillanat poétikusan je
lent, vagyis valamilyen eszme, vagy inkább ér
ték, amely a teremtett világból kiolvasható.
Ezeknek az eszméknek és értékeknek mindig
~ embersé~volt a mértéke és fókusza. Bisztray
Adám költeszete eszméket és eszményeket ke
resett és alakított, közben szembe mert nézni a
valóság és a történelem drámai és tragikus ar
cu1atával. Tudta, hogy nemcsak szép tájak és
intim pillanatok léteznek, hanem kudarcok, bu
kott ügyek, egyéni és közösségi tragédiák is.
Hogy ezekről is beszélt, ez jelentette költészeté
nek súlyosabb, magvasabb ígéretét.

Pályája most már lezárult, szavait, gesztu
sait bölcs megfontoltságát és szellemi előzé

kenységét mindazonáltal megőrizzük, ahogy
megőrizzükverseit, kisregényeit, elbeszélése
it. O maga tudta és vallotta, hogy az, amit
halálnak nevezünk, egyszersmind új élet is.

POMOGÁTS BÉLA

GAD}I BERI BIMBA (HUGÓ BALL)
Dadaizmus antológia

1998-ban a Balassi Kiadó Források a xx. század
művészetéhez című sorozatában megjelentetett
egy gazdag válogatást az avantgarde-moz
galmak egyik jellegzetesen formabontó áram
lata, a dadaizmus irodalmi alkotásaiból. Kér
dések sora merül fel a kiadvány kapcsán:
van-e aktualitása, van-e értelme, van-e jelen
tős hatása az utókorra ennek a tiszavirág éle
tű irányzatnak? S más oldalról: valóban (ép
pen) eleget tudunk-e már a Dadáról? Tudjuk,
hogy háborúellenes, művészetellenes, iroda
lomellenes, és Dada-ellenes. Az igazi Dada
ugyanis nem más, mint erőteljes gesztus,
mely eltörli az irodalmat, a háború által értel
metlenné vált világban a szabadságot kiáltja
ki egyedüli értéknek, s e meggyőződését 
kissé ellentmondásos módon - irodalmi mű
vekben szólaltatja meg. Tudjuk, hogy alkotói
lázadók, botrányhősök voltak, de polgárpuk
kasztó tetteik mögött egyrészt kétségbeesett
"pokoljárás és önkínzás", másrészt viszont az
élet és a művészet újrateremtésébe vetett hit
állt. Az is köztudomású, hogy amilyen hirte
len robbant be a világháború termékeként,
éppoly gyorsan le is tűnt néhány év múlva,
igazi hatását azonban innen, a huszadíkszá
zad végéről már tisztábban láthatjuk. Erde
mei közé nemcsak az irodalom nyelvének fel
szabadítása és egy dinamikai kifejezőeszkö

zökre épülő új költői nyelvezet kialakítása
volt, hanem tipográfiájával nagy lépést tett a
vizuális költészet felé vezető úton, valamint
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montázs- és kollázs-technikája erős hatást
gyakorolt a filmművészetre.

A kiadvány földrajzi elhelyezkedés alap
ján rendszerezi a műveket (kiáltványok, ver
sek, prózák és színdarabok) és a különféle
dokumentumokat (naplórészletek, újságcik
kek), így külön fejezetek foglalkoznak a sváj
ci, berlini, franciaországi, Egyesült Allamok
beli, kölni, valamint a magyarországi Dadá
val. A szerkesztő, Beke László jegyzetei és az
utószóban leírt tömör összefoglalása is segíti
az olvasóközönséget a tájékozódásban.

Azt hiszem, a dadaizmus antológia olva
sói előtt árnyaltabb kép fog kirajzolódni erről

az önmagát is tagadó irodalmi irányzatról, a
több szinten érzékelhető ellentmondás, a tö
mény irónia és cinizmus mögött megcsillan a
tiszta humor, a lázadó, romboló gesztus és ni
hilizmus mögött a javító, építő szándék. Mai
válságkorszakunkban ezek a művek nyilván
valóan nem váltanak már ki olyan sokkoló
hatást, mint a század elején, ennek ellenére a
kötet érdekes dokumentumait tartalmazza
egy régen letűnt, de mozaikjaiban továbbélő

művészeti irányzatnak. (Balassi Kiadó, 1998)

NAGY ANIKÓ

RÓNAY LÁSZLÓ: MÁRAI SÁNDOR

A Klasszíkusaink című új irodalomtörténeti
könyvsorozat szerkesztője, Kenyeres Zoltán
szerint 1997-ben indult sorozata nem csupán
a szűkebb tudományos-szakmai köröknek
szolgál majd újdonságokkal, hanem egyúttal
az érdeklődő nagyközönség színvonalas tájé
kozódását is elősegíti, illetve, tegyük hozzá,
nagy haszonnal forgatható a középiskolai ta
nároknak is. Eddig négy kötet jelent meg a
Korona Kiadó gondozásában, igényes, tiszte
letet és - a címrnel teljesen összhangban 
klasszikus ízlést sugalló formában.

A sorozat második kötete Rónay László
pályaképe Márai Sándorról. A szerző érték
ítéletét tükrözi a tanulmány szerkezete: az
időben rövidebb, emigráció előtti pályasza
kasz ismertetése tesz ki a kétszázhúsz oldalas
elemzésből közel száznyolcvanat. A emigrá
ciós évtizedek terméséből elsősorban a Nap
lót, mint rnűvelődéstörténetiszempontból is
figyelemre méltó alkotást emeli ki az elemző

Rónay. Mivel a sorozat eredeti célkitűzésének
megfelelően viszonylag kötött terjedelmi
szempontból, az egyes műveket nem vetheti
igazán részletes - irodalomtudományi
szempontokat is felsorakoztató - elemzés
alá, hanem a műkedvelő olvasó szemével vi-



lágít rá az egyes regények gondolatiságára,
élet és irodalom, művész és hatalom, a törté
nelmi és az egyéni idő bölcseleti-etikai kérdé
seire, összhangban az író kevésbé közismert
publicisztikai munkásságával. Márai egész

, nemzedékének sorsát jelöli "az idő emigrált
jai" kifejezés: "...akik nem is geográfiai hatá
rokon túl menekülnek a kor szellemeIlenes
terrorja elől, hanem az időből menekülnek,
mely éppen úgy haza, mint a föld, csak nehe
zebb elhagyni és túllopakodni határain..."

A tanulmány olvasása során kirajzolódik a
két világháború közötti Magyarország gon
dolkodó, tépelődő, polgári származású értel
miségijének képe, aki műveiben őr~i meg .a
körülötte egyre gyorsabban széthulló klasszi
kus polgári értékrend, életmód és mentalitás
ismeretét, emlékét: az egészséges, mindig te
vékenységre orientált polgári hagyományt,
az alkotó munka szeretetét s az individuum
méltóságának hitét, hogy minden ember
"egyedi példány". (Korona Kiadó, 1998)

NÓGRÁDI CECÍLIA

LUDVÍK VACULÍK: CSEH ÁLMOSKÖNY

Ludvík Vaculík cseh ál11WSkönyve a cseh irodalmi
ellenzék mindennapjaiba enged betekintést 1979.
január 22-től 1980. -február 2-ig követheljük nyo
mon Vaculík naplószerű feljegyzésein keresztül a
korabeli irodalmi élet hangulatát, eseményeit, az
írók egymáshoz fűződő viszonyát

A könyv őszinte hangvételével hívja föl magá
ra a figyelmet. A közélet feszü1tségét, a minden
hová beszivárgó szorongást jól kiegészítik a csa
ládi jelenetek, a dobichovicei hétvégi kertrendezé
sek vagy a konyhában lakó stiglic-kanári pár szo
kásainak leírása. Bár a családi élet szinte teljesen
egybefonódik a közélettel, tompítja annak ke
ménységét és személyesebb hangulatot kölcsönöz
a munek. Magyar olvasónak kicsit idegen a bel
terjes irodalmi élet ilyen, sok névvel megterhelt,
részletes bemutatása. Bár a könyv végén szinte az
összes előforduló nevet magába foglaló névjegy
zék található, ez mégsem segít a szereplők teljes
megismerésében. Aki nincs otthon a cseh irodal
mi élet világában, annak a könyv végére is ma
radnak tisztázatlan pontok a szereplők kilétét il
letően.

Az ellenzéki értelmiség mindennapjainak ne
hézsége annál egyértelműbben napvilágra keriil.
A titkosrendőrségtől való félelem, az állandó be
idézgetések még a baráti vagy kollegiális viszonyt
is mérgezik, gy~vóv~ teszik.~ á~and? ,irat
másolás, az elkeszült muvek magánkézbesítése, a
mindig ugrásra kész állapot fárad ttá és elcsigázottá
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változtaíja az embert. Így lett talán a könyv
címe álmoskönyv, mintha az egész élet izga
tott, szorongással teli álom lenne.

STEINBACH JÚLIA

KOPÁTSY SÁNDOR: NYUGAT FELÉ...
(Az európai civilizáció története
a Paradicsomtól Amerika felfedezéséig)

A történészként is közgazdász Kopátsy Sándor
legújabb könyve a nyugati civilizáció történel
mi útját kíséri figyelemmel Kis-Ázsiától Mezo
potámián, Cőrögországon ~t,~z~-nyugat:E~
rópáig, illetve Eszak-Arnerikáig. [ó három évtí
zed alatt született írásainak e gyűjteményében

ennek a hosszú és izgalmas útnak a főbb állo
másainál időzik el.

Jobb, ha nem szokványos történelemkönyv
re számítunk, hiszen az általa leginkább fontos
nak tartott kérdések nem tartoznak szorosan a
történelemtudomány tárgyköréhez. Így eshet
aztán szó az oknyomozás során arról; hogyan
és miért jött létre a civilizáció éppen az ember
Paradicsomból való kiűzetése után; mi az oka
annak, hogy a gyűjtögető életmódot a vadászat
váltja fel; hogyan talál egymásra ember és ku
tya; milyen célt szolgáltak a piramiso~..: A me
rész következtetések nyomán olyasrmt 15 meg
tudhatunk, hogy a görög civilizációt egy szú
nyogok által terjesztett vírus tette tönkre, továb
bá hogy a Nyugat számára elfogadható keresz
ténység nem a római világból jött, hanem még
nyugatabbról: az írektől.

Kopátsy "ars poeticája" szerint ideje fel
hagynunk azzal, hogy a történelmet döntően
a nemzeti érzelmek táplálására használjuk
fel. Mivel az egymás mellett élő nemzetek
sorsa mindig összefügg, helyesebb, ha egész
civilizációs körök törtérielmét próbáljuk át
fogni, alkalmazva az összehasonlító történe
lemtudomány kínálta lehetőségeket.Példaké
pei között szerepel az angol Toynbee és a ki
emelkedő francia történész: Braudel, de biz
tatast kap az amerikai Wallerstein munkáiból
is. "Ebben a könyvben nincs a történelemtu
dós számára semmi új, mert én csak abból
élek, amit mások feltártak, illetve csak azt tet
tem hozzá, amit a gyakorlati életben tapasz
taltam" - írja az előszóban.

Az emberi történelmet titkok szövik át. Egy
ilyen titoknak e~ed nyomál:~a Ko~átsy S~d<;>r,
amikor azt kutatja, milyen tenyezok alakítottak
a nyugati civilizáció karakteret olranná, ami
lyen. (Kairosz Kiadó/Növekedéskutató
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