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RÓNAY JÁCINT: NAPLÓ

BÁRDOS LÁSZLÓ: VISSZAÉNEKLÉS

A sza ba dságharc után , 1849-ben, az első exod us egyik legizga lmasabb alakja volt a kalandos so rsú bencés szerzetes, Rónay Jácint
(1814-1889), aki rendkívüli tud ásával és sokold alú irodalmi működésével rendje büszkesége lett, emellett jelentős közéleti tiszts égeket is betöltött. Élete végéig vezette följegyzéseit, tíz példányban ki is nyomtatta őket, s
amit az els ő nagyobb magyar emigrációs hullám életéről, sorvadásáról leírt, az kora egyik
legérdekesebb beszámolója. Ma is félelmetes
hitele van alábbi megjegyzésének: .Szívern
fáj, valahányszor önkénytesen kivándorló
magyar embert látok, mert úgy vagyok meggyőződ ve, hogy kinek a hazában élni szabad,
annak kötele ssége a hazában maradni; főleg
akkor, mid őn nemzeti l ét ünkről . mid őn magyaro król, - számszerint van szó, mint e nehéz id őkbe! " Londonban, 18SD-ben írta ezeket, de írhatta volna ma is.
Öt a körülmények kényszerítették emigrációba: tábori lelkészként vett részt a szabadságharcban, s 185o-benérkezett Londonba, ahol
a magyar katonai tanodában tanárkodott. Tekintélyének bizonysága, hogy kiadta Széchenyi
Istvá n Blickjét, nevelte Kossuth Lajos fiait (később Rudolf trónörököst is), s közben nemcsak
geológiai szakmunkákat tett közzé, hanem jellemrajzokat is az angol színivilágból.
G yőr város lakossága már 186D-ban szorgalmazta hazatérését, s 1866 ő szé n végre
vissza is érkezett. Az Akadémia filozófia osztályának tagja, országgyűlési képviselő, a
Tanügyi Bizottság tagja, de 1871-ben minden
tisztségéről lemondott, megbecsültsége azonban változatlan maradt.
.
Mindig össze tudta egyeztetni papi hivatását gyakorló hazaszeretetével. Ezért sem avatkozott bele az emigráció belső csatározásaiba.
A "haza" ügyét igyekezett ott is szolgálni, s feljegyzései épp azért pótolhatatlan értékek, mert
elfogulatlan krónikása az eseményeknek, ám
sosem tagadja személyes vonzalmait és elkötelezettségét. (Budapest-Pannonhalma)

Bárdos László Yissza énekl és c ím ű kötetében
megjelent költem ényeit először olvasva hasonl ó ben yomá sa támad az embemek ahhoz,
amit Theophile Gautier írt Baudelaire küls ő
megjelenéséről. Vagyis, hog y az ama józan
dendizmus képviselője , amel y a ruhák sz övetét üvegpapírral dörzsöli végig, hogy eltűn
tesse róluk a vasámapias vadonatúj jelleget,
amely annyira kedves a filisztemek, s oly utálatos az igazi gentleman számára. Ez a minden csillogás t kerülés szándékosan
versszerűtlenség jellemző Bárdos László költeményeinek szövetére, beszédmódjára is.
Ami főként akkor tűnik fel, ha a költő egyegy professzionális biztonságra valló, tökéletesen megalkotott kötött formában írt vers éveI ismerkedünk meg. (Verlaine katekizmust
kér és kap a mansi börtönben. Korrespondencia.)
A Yissza éneklée - akár Bárdos korábbi két
kötetének Feliratok, Láthatatlan párbajok) szemléleti hátterét bölcseletileg legfőképpen
Heidegger (a Húszpercnyi c ím ű alkotásban tematikusan is felbukkan) adja. A szépirodalmi
hagyományok közül leginkább az Újhold
örökségéhez kapcsol ódik. Ennek a hatástörténetnek (késő) mod em a logikája. Tehát nem
a szöveghagyom ányokon mintegy belül mozogva (posztmodern horizont), hanem azok
fölött (modem hor izont) létesít kapcsolatot az
időben még korábbi nag y alkotók Babits,
Baudelaire, Dosztoje vszkij, Kölcsey, Kosztolányi, Verlaine, Vörösmarty - műveivel. Ez az
intertextuális kapcsolódás nem a különféle
kontextusokból származó szövegek jeIhasználatának viszonylagosításában érdekelt, hanem a már klasszikus műalkotások mélyén
rejlő, az emberi létezés általános kérdéseire
redukált, egzisztenciális problemetikában.
Legelementárisabban ez a szemlélet a Kölcsey: Elfojtódás c ím ű versére utaló hasonló círn ű
költeményben legszemléletesebben a
Baudelaire-re és Babits-ra egyénként utaló
kötetzáró szonettben érhető tetten.
A Bárdos-költemények erősen távolított
beszédmódjának, tárgyias képi szerkezetnek
érdesen intim jelleget kölcsönöz egyfajta napl ószerűs ég. A Yissza éneklés - és a két korábbi

RÓNAY LASZLÓ
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kötet - alkotói különösségének alapját egy
paradoxon adja. A személytelenség és a személyesség paradoxona. Habár e két komponens aránya itt-ott megváltozik az idő folyamán, az ellentét feszültsége végig megmarad.
Bárdos László erősen intellektuális lírájának
alkotói tétje az, hogy kellőképpen fel tudja-e
szítani e paradoxon feszültségét. A költőnek
ez aVisszaéneklés című kötetében is fényesen
sikerült.
A hazai befogadás tétje pedig az, hogy az
Újholdból ismert poétika eme megújított változatát sikerül-e érvényessé tenni a 90-es
években. Bárdos a nehezebb (esztétikai) utat
választotta. Tiszteletet érdemlő vállalkozás.
Akkor, amikor az újszubjektivitás, illetve a
posztmodern nyelvi-relativizációs formációi
kerülnek egyre inkább a költészeti kánon középpontjába. Bárdos szépirodalmi, sőt zenei
művekre (például Wagnerére) utaló gazdag
lírájának ily módon súlyosabb, veretesebb a
sikere. (fves könyvek, 1995)

PAYERIMRE

KLASSZIKUSOK(?)
Reviczky Gyula: Összes költeményei Aprily Lajos: Válogatott versei. - Erdélyi József: Válogatott versei. A magyar

költészet kincsesháza.
Ez az egyik legértékesebb, legszebben kivitelezett hazai könyvsorozat; Lator László szerkesztésében valóban a magyar líra kincseit olvashatjuk, valamennyi kötetet az illető költő
ismerőjének válogatásában vagy gyűjtésében,
tömör, jól tájékoztató utószavával. Jelentősé
géről fölösleges sokat beszélni: a nemzettudat
ébren tartásában, nyelvünk megtisztításában
és gazdagításában a köitészetnek mindig óriási szerepe volt, s tudták jól ezt a versírók is,
akik kellő alázattal és hivatástudattal igyekeztek küldetésüknek megfelelni.
A három könyv három eltérő költőt idéz.
Hármójuk közül Reviczky sorsa volt talán a
legtragikusabb. Ősi név viselője. akiről aztán kiderült, hogy apjának amolyan "balkézről szű
letett" gyermeke, s jöttek a nélkülözések, a nyomor, majd a Pán halála kései sikere, amelyben
[ászai Mari remek előadásának nem kis része
volt, majd a korai halál, amely a 34 éves korára
teljesen leromlott szervezetű lírikus pályáját
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épp a kiteljesedés pillanatában metszette el.
Valószínűleg hányatott sorsának is nagy szerepe volt abban, hogy sajátos, alapvetően
pesszimista életfilozófiát vallott, amelyben az
elesettek iránt érzett részvéte éppoly fontos
elem, mint a humor és a bánat.
Közhelynek számít, de igaz: Reviczky a
magyar líra egyik megújítója, rendkívül tanulságos nyomon követni verseiben az Arany
János-i kánon és a már említett életszemlélet
küzdelmét. Néhány lírai helyzetdalában
mintha az 6szikék tűnődő visszhangja szólalna meg, annyi különbséggel, hogy Reviczky
inkább belehelyezkedett a korai öregség fájdalmába, s nem átélte azt. Némi joggal gondolhatunk arra, hogy Arany nagysága szinte
nyomasztó teherként nehezedett a fiatalokra,
akik vagy lázadozva, különféle égtájak felé figyelve keresték saját hangjukat - mint Reviczky is -, vagy különféle variációkban s
egyre anakronisztikusabban szólaltatták meg
azokat az érzéseket, amelyek Arany költészetében csodálatos belső hitellel jelentek meg.
Reviczky egyik alapélménye a sír, a halál, az
elmúlás. Többnyire belenyugvással tekint a
végre. "A temető csendes magánya / Mindig kedvenc helyem marad." - írta a Sírok között-ben,
amelynek számtalan variációját találjuk költészetében. Még magasztos érzelmeit is csendesen, a ritka pillanat bűvöletében szelaltatja
meg, mint aki tudja, ezek valóban csak pillanatok, nyomukban a keserű kiábrándulás és reménytelenség hosszadalmas éveivel: "A lemondás és a bánat, / A bocsánat, szánalom, / S nem a
szeretet sugára / Bolygó epigon dalom." Ez az önjellemzése persze túlzás, de valóban áthatja magatartását a fölöslegesség tudata, amelyet hol keserűen, hol önironikusan fogalmazott meg.
Ugyanakkor néha ugyanolyan szenvedélyesen
ostorozza kortársait, mint később Ady tette. A Vakul], magyar! Ady magyarság-verseinek egyik elő
hangja. Egyébként számtalan szép versben vallotta meg hazája iránt érzett szeretetét és hűségét.
Reviczky kora gyermeke volt, és ebben a
korban nem vált nevetségessé, aki a magyarság megtartó érzéseit Isten és a haza iránt érzett hűségét is versbe foglalta. A perditához
részvevő szeretettel lehajló Reviczky lelkesedett a tudományos haladás gondolatáért, a
fejlődésért, de undorodott azoktól, akik avatatlanul éltek a nagy szavakkal, s hit, meggyőződés nélkül dörögték patetikus jelszava-

ikat. Magatartását jól jelzi lsten című versének
befejezése: "A tudomány, az ember-bölcsesség /
Haddfejtegesse millió csodáid'... / Nyugodtan nézed újabb Bábeiét. / Amelyen át egedbe nézni áhít
/ Engem, tűnődőt, volt-e kezdeted. / Időnek vége
hogy mikor lehet: / Érzése elfog a parányiságnak,
/ Es leborulva, térdemen imádlak." (A kötetet S.
Varga Pál gondozta.)
"Most gyűjtsd a fényt. Magas hegyekre menj,
/ ahol kékebb és·ragyogóbb a menny.// A lelkedet
csűr-szélességre tárd / és kéve-számra szedd a
napsugárt." Áprily Lajos Ködös évszak előtt című verse indul e sorokkal, amelyek azonnal
magukkal ragadnak kicsit felfokozott, jambikus dallamukkal, a természetnek azzal az intim bensőségességével, amelyet költőnkön kívül kevesen éltek meg ilyen mélységben. Áprily az érintetlen, harmóniát sugalló, az ember által meg nem rontott, inkább neki vigasztalást és reményt adó természet költője
volt. Rokontalan lírikus. Érzéseit, fájdalmait
is látszólag élettelen környezetére vetítette ki:
a nehéz években a vadfogó hurkai jelképezik
szorongását, "ernyedt karú fák" sugallják a
halál közelségét, s a világ harmóniáját a madarak kórusa alapján kottázza le. Olyasmit
őrzött, óvott lírájában, amit e század embere,
de költészete is mintha cserbenhagyott volna.
Sokszor olvashatunk arról, hogya modem Iírából eltűntek a képek. Hogyne tűntek volna
el! Hiszen lassacskán kivesznek azok a természeti adottságok, amelyek megjelenítése révén titkos egyetértés alakulhatott volna ki a
költő és olvasója között, s a racionalizmus és
a talányosság mintha szűkös tápláléka volna
az olvasónak, aki boldogan ismer Áprily Lajos költészetében egy olyan világra, amelyre
már csak álmaiban emlékezhet. Joggal írja a
kötet szerkesztője, Győry János szép berekesztő esszéjében, hogy a költő népszerűsége
rohamosan növekszik. Mindenkiben él a
vágy, hogy egyszer feltalálja a Boldogok Szigetét. Áprilynak sikerűlt, s ráadásul olyan birodalmat fedezett föl, amelyről nekünk is
van, lehet tudomásunk. "Megáll/tam itt a
nyugtalan világban / és vándor-párom errehoztalak. / Megállítottak a patakos erdők, / a téresés
sziklák és a várfalak." Ezt 1938-ban írta, s az
érzéstől, a természetesen folyó, a víz csobogását idéző dallamtól később sem tágított. Ez
a közeg és ez az élmény segítette a lét értelmezésében, jó és rossz elfogadásában, amely-
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ről híres négysorosai szólnak. Ez tette mélyen
és hitelesen emberivé líráját, melyből hiányoznak az érzelmi szélsőségek, a látványos
gesztusok, annál gyakrabban találkozhatunk
bennük bölcs belenyugvással, tiszta emberséggel, bensőségességgel, csupa olyan jellemvonással, amelyet saját életünkből fájdalmasan hiányolunk.
Erdélyi József épp az ellenkezője Áprilynak. "Fut az ember, vesszőt fut. / Élet, élet:
hosszú út!" Ezt 1943-ban írta, hosszas vessző
futások után. Akkor még nem sejthette, milyen hosszú és kacskaringós lesz az életútja,
kitérőkkel, büntetéssel, elfeledéssel és kései
visszatéréssel.
ízig-vérig szociális indíttatású költő volt.
Indulása után úgy látszott, hogy Petőfihez
kapcsolja vissza líránkat, megadva a népi
mozgalomnak azt a lírai alaphangot. amely
leginkább illett céljaihoz. Közvetlenül, keményen fogalmazott, s hogy költészete nem témáihoz illően gazdagodott - mint például
Illyés Gyuláé -, annak az a magyarázata,
hogy indulatai vezérelték, s - mint tudjuka harag nem jó tanácsadó: "Az ember kiáll"
- fontos és jellemző gondolata. Ö maga nem
mindig állt jó helyre...
Hatása nagyobb volt, mint költői ereje. A
Trianon utáni döbbenetbe szinte belesüvített
a hangja, és sokakban visszhangzott az a különben kétségbevonhatatlan megállapítása,
hogy az országvesztésért a magyar uralkodó
osztálya felelős. A Lovaspóló a Vérmezőn joggal lett a protestálás, a társadalom peremére
szorítottak öntudatra ébredésének jelképe.
Sokáig úgy látszott, hogy Erdélyi lírájában,
vagy általa kezdődhet e folyamat. Hallatlan
erővel fogalmazta meg a saját és közvetve a
vele egyívásúak magányosságát, kiszorítottságát: "Visz a vonat a főváros felé... / Mért élek
ott? Nem vagyok senkié, / ellenségem, irigyem,
üldöző,m / annyi van ott, mint fűszál a mezán. II
S miért? - Amért a népfia vagyok, I ezé a népé,
kit nem tagadok (...) - az 1936-os Téli utazás
sorai hitelesek. de mutatják a veszélyt: a versbeszéd túlzott közvetlenségét, a próza felé
hajló fogalmazásmód költőietlenségét, holott
ugyanakkor még magával ragadó "telitalálatai" is voltak, például a Magyar családban, a
Pusztai harangban és másutt is.
Erdélyi tudott távlatokat teremteni, volt
humora, de e jellegzetességeit elnyomta indu-

lata, "kiszolgáltatta magát az olcsóbb érvelésnek", mint életműve legjobb ismerője, a kötetet válogató Görömbei András írja tapintatosan. Persze ha visszaemlékezünk József Attila
elleni megnyilvánulásaira és a második világháború idején való szereplésére, akkor azért
okkal is lehet Erdélyi ellen érveket felhozni.
Öregkori verseiben megtisztult a hangja,
emlékezései egy letűnt világot idéznek szeretettel és fájdalommal. Az élet elszaladt mellette, s ezt ő is érezte. Megállítani nem tudta
az időt, s belekiáltani sem volt képes, mint
fiatalon. Költői búcsúja mégis méltó volt indulásához. (Unikornis Kiadó)
RÓNAY LÁSZLÓ

NEMESKÜRTY ISTVÁN: MEDDIG
VÁRJUNK?
Magyar SorsanaIízis
Irodalomtörténeti, filmtörténeti és szepuOl
munkák mellett Nemeskürty István az elmúlt
évtizedekben mindenekelőtt történetírói tevékenységével váltott ki parázs vitákat. A történelemtudomány hivatásos művelői igazából sohasem "barátkoztak" meg megközelítésmódjával, amely egy-egy korszak elemzésekor a régtől uralkodó determinista felfogással szemben
a "másként is történhetett volna" lehetőségeit
igyekezett föltárni. E viták immár a múltéi: Nemeskürty ma is különcnek számít mértékadó
történészberkekben - viszont meglehet az az
elégtétele, hogy témái rendre opponensei érdeklődésének a homlokterébe kerültek, továbbá, hogy könyvei szinte bestsellerekként hatottak, jelentősen növelték a magyar történelem
iránt érdeklődő k számát.
Nemeskürty könyvének alcímében ez áll:
Számvetés az új évezred küszöbén. A szerző kíméletlenül őszinte történelmi önvizsgálatra
szánta el magát lényegretörő "keresztkérdésekkel" ütköztetve a magyar évszázadokat.
Milyen képet-képeket alkotott rólunk Nyugat-Európa a változó időben? E képek
mennyiben voltak valóságosak? S mivel többnyire torzítottak: miért történt ez így, tehettünk-e erről, s ha igen, hol hibáztunk? Az elő
szóban Babits Mihály Psychoanalisis Christiana
című versére utalva írja "a tanulmány ilyesféle keresztény lélekelemzés".
Nemeskürty már a legkorábbi századok-
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ban rábukkan kudarcainak legfőbb okaira;
ezek, szerinte: az önhitt-gőgös befelé fordulás, a veszélyhelyzetek lebecsülése, illetve e
tőről fakadóan: a katasztrófák passzív bevárása, a csodavárás... Az aranykorokat. III. Béla, az Anjouk és Mátyás uralkodását így és
ezért követték a nemzethalállal fenyegető
mélypontok: a tatárjárás és a török uralom.
Több előrelátás és jobb felkészülés esetén
mindkét pusztítás mérsékelhető lett volna figyelmeztet a szerző.
A kishitűséggel párosuló csodavárás
ugyancsak markáns vonása nemzeti karakterünknek. A szerző kimutatja, hogy ezekért a
"csodákért" többnyire függetlenségünk elvesztésével fizettünk meg: Az 1848/49-es szabadságharcot s az 1956-os forradalmat éppen
e negatív tendenciára rácáfoló példákként sorolja történelmünk legfényesebb fejezetei közé: amikor a nemzet saját kezébe vette sorsát,
s "maga igyekezett cselekedni".
Kitűnik a könyvből, hogy Nemeskürtyt nem
az ezredforduló közeledtének misztikus hangulata késztette a magyarság ezeréves történelmének fölidézésére. Miközben az ország gazdasági és morális állapota katasztrofálisan romlik.
"Civilizált tárasdalmunk rosszabb erkölcsi állapotban van, mint a legprimitívebb törzsek" olvashatjuk döbbenetes megállapítását.
Nemeskürty az ellenzékbe szorult nemzeti
érzelmű kereszténység szószólójaként írta
meg könyvét. Tragikus úttévesztéseinken eltöprengve is fenntartja magának a vigasztalódás, a reménykedés jogát.
Politikai ábrándok kergetése helyett meghitt, lélekpallérozó programokba való elmélyülést szorgalmaz a szerző,
MAJOROS JÓZSEF

FARAGÓ FERENC: A FLOX
Bizony mondorn, nem rossz dolog egy íróról
semmit se tudni. Ha emlékezetem nem csal,
Faragó Ferencnek soha a nevét nem hallottam, tőle egy betűt nem olvastam. s könyvének fülszövegéri sem találunk róla adatot. Talán az én figyelmetlenségem az oka - de az
is lehet, hogya jak-füzetek sorozatszerkesztői
figyeltek föl időben egy fiatal tehetségre, s
adták ki a szerző A flox című novelláskötetét.
Mi az a flox? Kiderül - ha kiderül... - a

címadó, szegmentált szövegből. "A flox az
egy nagyon súlyos betegség"; "A flox az egy
kihalt nép"; "A flox az egy frissiben kifejlesztett szőlőfajta (vitis flox superradicans)"; A flox
az egy öreg bácsi, aki az utcasarkon hegedül";
A flox az egy olyan találmány, mellyel a napsütésből könnyedén aranyat lehet csinálni" illetve ez mind nem, mert az író, úgymond, idáig hazudott, mint a vízfolyás. A flox v~lójába~
lIa világ legeredményesebb magasugro-tech~
kaja": az atléta egészen speciális módon nekiszalad, "fejét az égre emeli, és a magasságot fel
sem mérve úgy ugorja át, hogy közben torkaszakadtából azt üvölti: leverem" .
A 6-os villamoson, a Ferenc körúttól indulva, a könyvben is említett Nagymező utcát
szinte súrolva a Mártirok útjáig ismerkedtem
Faragó Ferenc kötetével. Ne becsüljük le ezt
a pár megállót, főleg, .ha tu~juk: hogy I99?
február 26-án forgalmi dugo miatt ez az ut
egy egész órát tartott. Közben sze,llemes,diákok kérdezgették, van-e a szerelvenyen etkezőkocsi, és fölszállt, majd zavartalanul cigarettára gyújtott egy csőlakó. egy hölgy pedig
angol szavakat memorizált hangosan. A flox
tehát közlekedési káosz is, villamoson-cigarettázás is, nyelvtanulás is.
Mindezalatt megállapíthattam a tizenkilenc - egy híján húsz - epikai kisforma segítségével, hogyavárosnovellák nem jöhettek volna létre Mándy ihletése nélkül, az egyperces-szerű írások Örkényre ,v:zethető~
vissza, az Utasítások a bor felfogasahoz HaJnóczy egészségére koccint, A túl magas házak
leomlásának ünnepén, a Kréta, rézsabilíncsoen, a
Kocsmaiádvent, A dunai riviéra története Darvasira emlékeztet. Persze ez nem epigonizmus,
csak flox. Faragó Ferenc mestere a mélyebb
tartalom nélküli álomprózának, a posztmodern költői beszélynek, komótos körülírásos
szerkezetek segítségével mesél el történet nélküli, fanyar történeteket, érdekes kitalációkkal szolgál, melyeknek nincs tétjük. ~ gran:matikai iskolázottság, a fondorlatos ékesszólás és a fikcionálás üresjáratain cipel végig
minket az író. Panaszra nincs okunk, hiszen
a flox - az valamiféle tehetség, és flox van
itt bőven. De mindegyik írásból elég két bekezdés, és olyan az egész, mintha a villamos
a Ferenc körúttól csak a Baross utcáig döcögött volna. (Balassi-Kiadó, JózsefAttila Kör)
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DAVID C. KORTEN:
TŐKÉS TÁRSASÁGOK VILÁGURALMA
Az I990-es évek elején bekövetkezett gazdasági-politikai fordulat nyomán hazánk is az
úgynevezett fejlett nyugathoz való csatlakozást tűzte ki célul, amelynek anyagi bősége a
tiltott gyümölcs édességével csábította a ~ik
tatúra évtizedeiben felnövekvő nemzedekeket, s mely kábulat még napjainkban is töretlenül tart. A harminc éves, New-Yorkban élő,
de ázsiai, afrikai és latin-amerikai gyakorlati
tapasztalattal is rendelkező Korten profe~szor
I995-ben megjelent könyve Kindler Jozsef
szerkesztésében immár magyar nyelven is segít eligazodni a hőn óhajtott tőkés libertariánus gazdasági rendszer játékszabályai között.
E rendszerben a piac szabadsága a pénz
szabadsága, ahol az adósságcsapdába kerw:tett nemzetek piacainak erőszakos megnyitásával globalizálódó transznacionális vállalatok a szervezett felelőtlenséget képviselik, s
ahol a külföldi segítség álarcában egy emberközpontú társadalom kialakításának intézményes ellehetetlenítése folyik, egy szűk, ember~
milliárdok nyomorán töretlenül gazdagodo
pénzügyi elitcsoport törekvéseinek kiszolgálása érdekében. Mindehhez készséges partner
a lakosság, amelynek ébersége nem képes lépést tartani az egyre rafináltabb tömegkommunikációs technikák segítségével végzett
ideológiai agymosásnak. Elhitetik vele a boldogság megvásárolhatóságát, olyan á~áz
pénzhajszát gerjesztve ezzel, amely tovabb
fokozza az emberekben a társadalmi és lelki
üresség érzetét. Ekkor a világot behálózó, és a
kultúránkat gyarmatosító marketing-tevékenység biztosít minket az elveszett teljesség viszszaszerzéséről - azon termékek birtoklása révén, amelyeknek megszerzése még ádázabb
pénzhajszába kergeti az emberek többségét.
Korten professzor könyve óriási tényanyaggal alátámasztott lebilincselő olvasmány. Közgazdasági előképzettséget nem
igénylő, közérthető stílusban szedi ízekre a
libertariánus globális világre!"d immár n~
lunk is uralkodó ideológiáját. Erzékletesen bizonyítja, hogy az igazi politikai törésvonal
már nem a konzervativizmus/liberalizmus,
jobboldal/baloldal kategóriáiban, hanem a
tőkés társaságok világuralmának képében
megjelenő globális gazdasági világrendbe va-

ló belesimulás vagy radikális elutasítás mentén ragadható meg.
"E most véget érő korszakban a Nyugat
kudarcai és sikerei egyaránt az önmagunkról
és a világról alkotott elképzeléseink egyensúlyhiányaira vezethetők vissza. A materialista monizmus döntően fontos volt technikai
uralmunk eléréséhez. de társadalmaink anyagi vetületeit olyanannyira előtérbe helyezte,
hogya szellemi és lelki vetületeket egyszerű
en kirekesztette. A dualizmus meghagyta a
test és lélek szétválasztottságát, de mindegyiket elidegenítette a másiktól, mindkettő kárára. Hiszem, hogy Kelet és Nyugat, Dél és
Észak jövője most egy olyan fokozatos
együttfejlődő (koevolúciós) átalakuláson múlik, amely létünk szellemi és anyagi vetületei t
egymást kölcsönösen erősíti, (szinergikus)
egységbe egyesíti, teljes embereket, közösségeket és társadalmakat alkotva." - írja a
szerző könyve zárszavában. Nekünk keresztényeknek is feltétlenül érdemes megismerkednünk a könyv tartalmával, hiszen mind
bírálatának, mind javaslatainak szellemisége
nagy mértékben egybeesik a katolikus egyház társadalmi tanításával és a Magyar Katolikus Püspöki Kar 1996-ban megjelent körleveiében megfogalmazottakkal. A Korten által
megoldásként javasolt civil szféra megerősí
tésének folyamatába ugyanis mi önthetünk
lelket, az eredeti tartalmától megfosztott humanista mozgalmak meddő erőlködését elkerülendő. (Kapu Könyvek, 1996)
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POÓS ZOLTÁN: IDOMíTOTT
TERÜLET
SZELíD MEGHÖKKENTÉS
A sokat szidott hazai könyvkiadásnak mégis
van egy előnye. A korábbi évtizedekhez képest sokkal gyorsabban jelenhetnek meg a
kötetek. Talán ezért is vélekednek számosan
úgy: egyre több az olyan új, nap- és olvasói
világot látott szépirodalmi munka, amelyeket
sokan már nem értenek. Pontosabba n: hagyományos olvasói beállítottságuk nem tud mit
kezdeni velük. Ezeket a műveket intézik el, sajnos, aztán egy kézlegyintéssel: "Posztmodern",
Ám ez a fölényes legyintés valójában lustaságra
vall. A megértés munkáját próbálja elhárítani,
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elsinkófálni. Mert vajon begyömöszölhetőek-e
egyáltalán egyetlen kategóriába ezek a nagyon
is különböző megalkotottságot mutató kötetek?
Vajon nem eleve többszempontú konstrukció-e
maga a posztmodern fogalma is?
A posztmodern költőként emlegetett huszonéves Poós Zoltán legújabb, színvonalas
kötetét sem lehet összetéveszteni nemzedéktársainak, Térey Jánosnak vagy Peer Krisztiánnak a műveivel. Poós Idomított terület című
könyvének versei a vallomásos. az elvont tárgyiasság, a neoavantgárd poétikák meditatív
vagy sokkolóan perforrnatív beszédmódjára
egyként - emlékeztetnek. S ez utóbbi a lényeges, az emlékeztetés, amelynek perspektívája a privát, a hétköznapi élettényekből fakad. Az egyetemes instanciák szándékos és
nem tragikus hiánya ad a többnyire rímtelen
versek nyelvi magatartásának, fogalmi használatának különös vájt - könnyed dalszerűsé
get. Életrajzi adatként érdemes megemlíteni ez
utóbbival kapcsolatban, hogy Poós Zoltán kamaszkorában punk-dalszövegek írása mellett
kezdett el költeményeket alkotni. Mint ahogy
valószínűleg az előbb említett tömegkulturális
jelenségnek sem az agresszíven lázadó irányzatához tartozott, immár mostani költeményeit is
inkább csak a szelíd meghökkentés jellemzi.
Egyébként eltérően a neoavantgárdtól mint
közvetlen előzménytől, magukra a posztmodern stílusokra általában is így, jelzősen. finoman illik a meghökkentés gesztusa.
A kötet lírai énjétől szándékosan távol áll
minden forradalmiság. Akik világmegváltást
szeretnek kiolvasni a lírai művekből, azok
csalódhatnak benne. A séta a vonalon, az Elutazás előtt, az A part széle, avagy a kirándulások, az Ismeretlen örömök és a Szerelmi penzum
ciklusokban megszólaló hang: rokonszenvesen érzelmes, nosztalgikusan borongó. Még
korábbra visszamenve az időben, mintha kicsit a romantikát megelőző szentimentális
költészetre is - emlékeztetne. (Persze a Felvilágosodás észelvű instanciáit is nélkülözve.) Így, akik szeretik e könnyedén játékos
hanghordozást, e "szellős" (Poós verseiben
állandóan ismétlődik, a szinte archetipikus
levegő-elem), bájosan lezser lírai magatartást,
azok élvezettel olvashalják ennek a tehetséges költőnek a verseit. (Széphalom Könyvmííhe/y, 1996.)
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