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málódó szándékba; de máris nehézségekbe ütkö-
zik, ha pápai küldöttként a pápa szövetségese-
ként is a franciák érdekében lavírozó Gonzagák-
nál kell küldetést teljesíteni. Embert próbáló fela-
dat lesz pedig akkor, amikor a X. Leó által kon-
cepciózusan és ügyesen kezelt, császári, valamint 
francia (és részben már angol) nagyhatalmi vi-
szonyrendszerben az ugyancsak Medici-pápa, 
VII. Kelemen lavíroz és ügyetlenkedik, aminek 
szégyenletes eredménye Róma 1527-es kirablása, 
a Sacco di Roma lesz. 

Ez utóbbi nagy próbatétel Castiglione szá-
mára is: a mindvégig az erkölcs és a szellem, to-
vábbá a személyes bizalom és kapcsolatok di-
menziójában operáló diplomatának sokan – így 
egy (személyesen írott) levelében VII. Kelemen is 
– szemére vetik, hogy nem vette eléggé észre az 
esemény előre látható bekövetkezését. Jogos 
azonban Castiglione méltatlankodása: az ekkori 
szokás szerint számos diplomáciai csatornát mű-
ködtető hatalmak között, pápai küldöttként is 
korlátozott felhatalmazással bíró diplomataként 
közel sem láthatott át minden folyamatot. Pedig 
ő volt az egyik a kevés közül, aki – már Mohács 
előtt, utána pedig egyre intenzívebben – a török 
veszélyre és Magyarország azonnali megsegíté-
sének fontosságára hívta fel nyomatékkal V. Ká-
roly figyelmét. Aki viszont a pápa ügyetlen laví-
rozása közepette – és erre világosan megfogal-
mazott üzenetet is küldött az egyházfőnek – nem 
vonhatta ki csapatait az árulásra készülő Kö-
zép-Itáliából. (Az V. Károly által a hatalomba 
visszasegített milánói Sforzák már korábban el-
árulták támogatójukat.)

Természetesen izgalmas kérdés, mennyire 
volt és lehetett ismert Castiglione előtt a kortárs 
Machiavelli elméleti és gyakorlati politikai tevé-
kenysége. Ruggiero a Castiglione-féle levelezés 
számos helyén mutatja ki a firenzei „politológus” 
gondolati hatását és szóhasználatát, amint az 
sem kétséges, hogy a Principe nyomatékos hatást 
gyakorolt már a kortársakra is. Ugyanakkor a 
szórványosan elérhető politikaelméleti írások 
bármennyire revelatívak is, konzekvenciáiknak a 
térség politikai gyakorlatába való átültetése évti-
zedeket igényel majd.

Végeredményben Castiglione diplomáciai 
levelezése a tágas, egyetemes értelmezési keret 
többletét adja a Cortegiano gazdag jelentésvilágá-
nak is. A földrajzilag egyre közelebb érkező török 

fenyegetéssel színezett európai nagyhatalmi já-
téktér átrendeződő, egyértelműen katonai és 
gazdasági tényezők által meghatározott világá-
ban az a három évszázados itáliai kultúrdomi-
nancia – amelyet Ruggiero is szinte meglepő 
tényként regisztrál – Itália politikai erejének leha-
nyatlásával elveszti autonóm súlyát. Ennek a 
sokknak a kezelésére szolgál a humanista kultú-
rának a politikai kommunikációban való szerep-
vállalása: ahogyan Ruggiero írja magáról Castig-
lionéról, „a konszenzus megszervezésének” tu-
dományaként.

A kiváló reneszánszkutató új kötete nélkü-
lözhetetlen lesz a korszak irodalom- és kultúrtör-
ténetének, illetve politikatörténetének további 
vizsgálatához.

Szkárosi Endre 

André Breton, Correspondance avec Tris-
tan Tzara et Francis Picabia, 1919–1924, présen-
tée et éditée par Henri Béhar (Paris: Gallimard, 
2017), 246.

A dadaizmus és a szürrealizmus neves fran-
cia szakértője, a szürrealista kutatásokkal foglal-
kozó Mélusine folyóirat főszerkesztője, Henri Bé-
har által kiadott és szerkesztett levelezés André 
Breton és Tristan Tzara, valamint Breton és Fran-
cis Picabia között rendkívül izgalmas olvasmány 
és egyben hiánypótló mű is. Segítségével most 
már a nagyközönség is átfogó képet alkothat a 
dada párizsi születéséről és fénykoráról, hiszen a 
levelek döntő többsége azokban az években ke-
letkezett, amikor Tzara Párizsban élt. Ekkor ke-
rült sor számos kiállításra, dadaista előadásra, 
például Tzara Antipyrin Úr első mennybéli kalandja 
című művének bemutatójára, a Picabia által szer-
kesztett 391, a Tzara által írt és szerkesztett Dada 
és a Bretonék által készített Littérature című folyó-
iratok legjelentősebb számainak megjelenésére. 
Nem véletlen, hogy az irodalomtörténészek ezt 
az időszakot a Dada Párizsban címmel illetik, a pá-
rizsi dada három vezéralakja között folytatott és 
2017-ben kiadott levelezés pedig rendkívül sok 
információval gazdagítja a dadaizmusról szerzett 
eddigi tudásunkat.

André Breton nem sokkal halála előtt, egy 
barátja tanácsára végrendeletében kikötötte, 
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hogy teljes levelezése csak halála után ötven év-
vel kerülhet nyilvánosságra. A Gallimard kiadó, 
amely Breton számos művének, többek között 
Összes műveinek kiadója, 2016-ban kezdte meg 
leveleinek kiadását a Collection Blanche sorozat-
ban. Először a feleségével, Simone Kahnnal foly-
tatott levelezés jelent meg, majd a ruhatervező, 
műgyűjtő és mecénás Jacques Doucet-val való 
levélváltás, 2017-ben pedig a Benjamin Péret 
szürrealista költővel folytatott levelezés. A Tzará-
val és Picabiával váltott levelek tehát Breton leve-
lezésének negyedik kötetét alkotják. Ez a levele-
zés, amelyet ma a Jacques Doucet által alapított 
Irodalmi Könyvtárban őriznek, több mint ötven 
évvel ezelőtt megjelent már Michel Sanouillet A 
dada Párizsban című kiváló doktori disszertációjá-
nak mellékleteként a Pauvert kiadónál. Henri Bé-
har hívja fel a figyelmet arra előszavában, hogy 
furcsa módon ezek a levelek évtizedeken keresz-
tül elkerülték a legtöbb irodalomtörténész és mű-
vészeti kritikus figyelmét, holott szinte mindent 
megtudhatunk belőlük erről a mozgalmas idő-
szakról, a párizsi dadaizmus három legjelentő-
sebb alakjának művészetről és forradalomról 
kapcsolatos álláspontjáról, egymáshoz fűződő 
szoros barátságukról. Sok félreértés és vita elke-
rülhető lett volna, írja Béhar, ha a leveleket is el-
olvassák.

A kötet több részből áll. Henri Béhar remek 
bevezető tanulmánya és a jelen kiadáshoz írt rö-
vid előszava a dada párizsi történetét vázolja fel 
a három főszereplő tevékenységének és életének 
tükrében. Ezt követően olvashatjuk a Breton és 
Tzara, majd a Breton és Picabia közötti levélvál-
tást, amelyet az egymásnak küldött kéziratokról, 
korabeli képeslapokról és rajzokról készített má-
solatok illusztrálnak. A mellékletben Picabia 
Bretonhoz írt eddig kiadatlan levelei olvashatók. 
A dokumentumokhoz írt, rendkívül sok, rövid, 
tömör jegyzet nagyon jól segít eligazodni a hú-
szas évek párizsi irodalmi és művészeti életében, 
csakúgy mint a kötet végén található névmutató.

A művészet forradalmának időszaka ez, és 
az új művészet létrehozásában a három művész 
nagyon jelentős szerepet játszott. Levelezésükön 
paradox módon azonban egyáltalán nem érezhe-
tő a dadaizmus hatása, egy forradalmi nyelv 
használata. Inkább egy nagyon érzelmes, szakítá-
sokkal és újra egymásra találásokkal teli üzenet-
váltásról, a kor szokásainak megfelelően klasszi-

kus irodalmi nyelven íródott levelekről van szó, 
mindegyikük műalkotásnak tekinthető, és ily 
módon az írók életművének szerves részét képe-
zi. Megtudhatjuk, hogy kikkel barátkoztak, kik-
nek a művészetét utasították el. Megtudhatjuk 
azt is, hogy éppen hová utaztak, és hogy mennyi-
re várták a fiatal párizsi írók és művészek Tzara 
érkezését. Legfőképpen azonban arról írnak, 
hogy milyen műveken dolgoztak éppen, és mi-
lyen területeken működtek együtt, mindhárman 
rendszeresen publikáltak a három legfontosabb 
dadaista orgánumban. A kötet legfontosabb üze-
nete az, hogy a viták, nézeteltérések és félreérté-
sek ellenére mindig a művészeti alkotás kérdése 
áll a levelek középpontjában, egy közös kísérlet 
egy új költői és festői nyelv létrehozására. Lénye-
gében ez köti össze a három művészt.

A gondosan szerkesztett levelezésgyűjte-
mény tanulságos és érdekfeszítő olvasmány 
mindazok számára, akik érdeklődnek az avant-
gárd mozgalom története és a három művész 
életműve iránt. A kötet hátoldalán található ösz-
szefoglalás végén a következőket olvashatjuk 
Henri Béhar tollából: „A dada csupán egy bomba 
volt, csak nem fog azzal foglalkozni, hogy össze-
szedegeti a szilánkjait!”, mondta Max Ernst egy 
napon Henri Béharnak. „De igen”, válaszolja Bé-
har, „pontosan ezt fogom tenni, hiszen bármeny-
nyire is rövid életű volt, több generációnak adott 
őrölni való búzát mind a mai napig. És a parázs 
még mindig izzik.” 

Schneller Dóra

Schiller Erzsébet, A magyar és az orosz 
irodalom mezsgyéin. Válogatott tanulmányok. 
MIT-füzetek (Budapest: Magyar Irodalomtörté-
neti Társaság, 2017), 254. 

Schiller Erzsébet tanulmánykötete, ahogyan 
azt a címe és a fülszövege is ígéri, a magyar és az 
orosz irodalomnak, irodalomtörténetnek a main
streamtől nagyrészt távol eső területeire, „külön-
böző határvidékekre és találkozási pontokra ka-
lauzolja az olvasót”. 

A szerzőnek a magyar és az orosz kultúrát 
horizontálisan és vertikálisan is átfogó, széleskö-
rű kutatói érdeklődése egyrészt tematikusan és 
műfajilag is változatos, másrészt egymással fino-
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