
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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