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több gyermeke, mindig elvetélt („…ezzel kapcsolatban sok baj volt velem, 
melyre most nem szeretnék kitérni...”, írja), ő pedig vágyott gyerekekre. 
Nála ez lett a kötelességtudás és megfelelni akarás csapdája. A kisgazda-
párt helyi vezetőjének szülés közben halt meg a felesége és a gyermeke. A 
regény egyik legellenszenvesebb szereplője, a tomboló, uszító, beteg lelkű 
Radai Etel szintén gyermekre vágyik, a kórházi szülészeten dolgozott (az 
egyik asszony szerint lopott egy fehér köpenyt, és bement dolgozni). Ő 
terjeszti, hogy a zsidók gyermekeket raboltak. De a fő antiszemita, Rácz 
Zsigmond is magányosan él, valahonnan Pozsony mellől került a faluba, 
nem is magyar állampolgár. 

Ez a motívum szembesít bennünket azzal is, gonosszá nem csupán má-
sok válhatnak, hanem mindenki. 1996-ban egy Zbigniew Libera nevű len-
gyel képzőművész New Yorkban bemutatta azt a művét, melyben Lego 
elemekből épített föl egy koncentrációs tábort; a provokatív alkotás nem 
kis fölzúdulást keltett, nem is csodálkozhatunk rajta. A műnek van, lehet-
séges egy olyan olvasata, hogy „te is építhetnél koncentrációs tábort. A 
gonosznak ez a lehetősége mindenki fejében ott lakik”– nyilatkozta Li-
bera (MaNcs. 2005/48). Ez bizony a szomorú valóság, egy békés település 
lakosai tomboló gyilkosokká válhatnak egyik napról a másikra. De szerin-
tem itt van egy másik lehetséges olvasat is: a Lego békés játék, és ezekből 
az elemekből is felépíthetjük a szörnyűséget. Ahogy Hadnagy Sándor is 
csak a kötelességét teszi, tanítóként és leventeparancsnokként, a pogrom 
idején még otthon is ül, mégis bűnös, előző tettei, mondatai hozzájárul-
tak ahhoz, hogy elszabadulhattak a gyalázatos indulatok, hogy például a 
tettesek nem is érzik magukat bűnösöknek. 

A regény azzal végződik, hogy a narrátortól barátnője (az egyik kom-
munista szereplő felesége) visszakéri a leveleit, azaz megsemmisítésre íté-
li a dokumentumokat, és arra hívja föl, hogy felejtsen el mindent, „és azt 
kívánja, hogy legyünk jók” (222.). De vajon lehet-e, szabad-e felejteni? 
Engedheti-e az ember, engedheti-e az irodalom ezt? Závada életműve is 
azt mondja, hogy nem. És hát a hirtelen nálunk is felfedezett chilei Ro-
berto Bolano is azt hirdeti a Vad nyomozókban, hogy „az irodalom nem 
ártatlan, ezt tudom, amióta elmúltam tizenöt éves”(186).  

(Závada Pál: Egy piaci nap. Bp. 2016. Magvető) 
Brassai Zoltán

Majorana álarc nélkül

Talán helyénvaló az az állítás, hogy Böszörményi Zoltán költészetének 
alaptónusa az utóbbi időben megváltozott. Eltűnt belőle a Majorana-köte-
tek ismert, kedvelt – ugyan vérre menő, de –  játékos attitűdje, atmoszférá-
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ja, vagy talán bennünk van a hiba, hogy még most is azt keressük. Mégsem 
tehetünk mást, osztva Orbán János Dénes véleményét, az új kötethez, Az 
irgalom ellipsziséhez (Kalligram-IJK, 2016) csakis a Majorana-versek fe-
lől, azokhoz mérten közelítünk. Ugyanis valóban „telitalálat volt az olasz 
atomfizikus alakmása a Böszörményi-lírában”. A költői szubjektum ön- 
és létértelmezésének esztétikai csatározása Ettore Majorana álarca mögé 
rejtőzve, több kötetben mintegy tíz éven át zajlott. Ez a szerepjátszás ki-
váló lehetőséget teremtett a költőnek, hogy az izgalmas személyiségkép 
megrajzolása közben valljon saját szubjektív életérzéséről, világlátásáról, 
és életre keltsen egy lírai hőst, aki szakadatlan küzdelemben áll a kül-
ső erőkkel, leegyszerűsítve: születés-halál, tér és idő problematikájával. 
Vérbeli játék volt ez, melyben a krupié folyton emelte a téteket, hiszen a 
lírai én önsorsának beteljesítése is kockán forgott, és paradox módon, eb-
ben alteregója mindvégig segítségére volt. Igaz, e tematika utolsó kötete 
csak  látszólagos nyugvóponttal zárult, annak belátásával, hogy a létkér-
dések emberileg megválaszolhatatlanok. Valószínűleg a probléma most 
öngerjedéssel újra lángra kapott, így lett e költészet további hajtóerejévé, 
és – mondjuk ki – így vált a költői szubjektum sajátos szenvedéstörté-
netévé is. E kötet lírai hőse ugyanis levette maszkját, önvédelmi álarcát 
(Mágikus recept), így sebezhetővé vált. Valamennyire meglepő, hogy a 
lírai én ezt provokatív őszinteséggel elénk is tárja. A szubjektum eddig 
meglévő ambivalens életérzése felerősödik, belső küzdelme a jelenben 
kibővül a valóság-látszat, anyag és szellem kérdéskörével, és az új kötet 
alapproblémája a valóságábrázolás, illetve az autentikus költői szerep  lesz. 
Alteregó hiányában e küzdelem érzékletesebbé válik, és megnyilvánulnak 
a szerepkör traumatikus titkai is. A kötet alaptónusa épp ezért sötétebb, 
a játékos gondolatiságot felváltja a moralizáló attitűd. A lírai szubjektum 
e szerepkört kötelezettségként éli meg, akár a felsőbb erőktől származó 
küldetésként: „[a] költőből is az Isten üzen” (írja A történelem folyosóin 
című versben), és dacolni kezd vele. 

Interjúkban a szerző, ugyancsak provokatív módon, többször is nyilat-
kozta, hogy „[u]tálok verset írni”. Nyilvánvalóan ebben szerepet játszik a 
felelősségérzet, a hagyományos, avíttá vált külső elvárás (Mészáros Sán-
dor szerint „romantikus paradigma”), ami ellen a kötetben így ágálnak 
a következő sorok: „az idén sem váltom meg a világot” (Sorok kétezer-
tizenöt első napján), „nem megváltoztatni kell […], hanem lehazudni” 
(Mágikus recept), és A vers nem lett osztályharcos. Mindamellett a ro-
mantikus örökség mégis ott bujkál ebben az énközpontú lírában. Ez tet-
ten érhető a személyiség önkitárulkozásában, vagy épp narcisztikus be-
zárulásában, a lírai én egyéniségének túlhajtásában, néha a legbensőbb 
hangnak eksztatikus megnyilvánulásában. Bár a költő nem szándékozik 
az igazság megmondója lenni, épp ezért a Sohasem című versben ugyanaz 
a megkönnyebbülés érződik, mint a nemrég megjelent Spinoza Redoux 
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címűben: „ha az igazság nem létezik, / az igazat soha nem kell elmondani. 
Ez lelki megkönnyebbülés”. 

A kötetbeli versek zömében, így a Spinoza címűben is a diszharmó-
nia az uralkodó, mivel a szubjektum folyamatos egzisztenciális harcban 
áll önmagával, kötelezettségével, és értelmezési küzdelmet folytat a lét-
kérdésekkel is. Az irgalom ellipszise tulajdonképpen ennek látlelete. 
Ugyanakkor, költői igényként, paradox módon, e költészetben jelen van 
a halhatatlanságot célzó alkotói vágy is, így például a Vörösmarty-allúzi-
ójú kételyversben, az Amit Phaidrosz nem kérdezett meg Szókrátésztól 
címűben.

E lírában az alany azért is áll folyamatos oppozícióban tárgyával,  mert 
a Lábatlan idő állítása szerint „dolog az ember”, és anyagi természete 
gúzsba köti a szellemét (lásd bővebben  A gondolat morfémáiban). Ez 
az ambivalens léthelyzet egyfajta válságot idéz elő, melyről direkt mó-
don beszél a Válságvers, melyben Tőzsér Árpád-os és téreys szóhaszná-
latokkal vall szándékáról, mely szerint végül „[a] költő dekonstruál”.  Az 
első versszak 2-3. sorának elhagyásával még erősebbé válna a gondolati 
tartalom, melyet a záró sorok iróniája kifejezetten megemel. E kötetben 
egyébként az irónia fontos ábrázolásmóddá lép elő. (És csak zárójelben 
jegyezzük meg, hogy a többnyire szabadvers formában íródott, bölcseleti 
jellegű textusoknak amúgy jót tenne a tömörítés. Nem a forma funkciójel-
legével van baj, hanem a túlírtsággal, olykor a „rögeszmés akarattal, mely 
hasztalan keresi a valóság húsában a mérget”.) (136)

Vitatható a költő állítása, mely a Lábatlan idő című kötet kapcsán 
hangzott el, hogy „[a]  filozófia és a vers egyaránt logikai konstrukció, 
gondolatsor, amelynek a végén egy konklúzió áll”. Ez csak részben igaz, 
a vers ugyanis kicsit több is, más is. Kifejtés helyett idézzük meg a szerző 
által is igen kedvelt József Attila egy töredékét: „[h]a lelked, logikád, / 
mint patak köveken, / csevegve folyik át / dolgokon, egeken”. Igen, ez eny-
nyire könnyeden elmondható, hozzátéve a befejezést: „[k]ertemben érik 
a / leveles dohány. A líra: logika: / de nem tudomány”. 

Nem is beszélve arról a közismert (s talán még  ma sem elavult) tétel-
ről, hogy a költői mű a nyelvi nyersanyagból négy fokozaton át épül föl: 
grammatizáltság > retorizáltság > stilizáltság > poetizáltság.  Az irgalom 
ellipszise című kötet néhány versének textusa sajnos megreked a reto-
rizáltság szintjén, a figuráknak nincs stílusalkotó koherenciájuk. Ilyenek 
például a Lesben, a Rajtvonal, a Randevú, a Termékeny fény című versek. 
Részletértékeket persze mindegyikben találhatunk.

De  tündöklő ellenpéldaként rögvest álljon itt két rövidvers, a Hét ma-
dár és a Halászok, melyek e kötet gyöngyszemei. Mindkettő valóban „íz 
és illat, kép és varázs, metafizika”, ahogy A sóvárgás utcasarkán című köl-
teményben a verset a lírai én meghatározza.
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A költői szubjektum e kötetben kíméletlenül tovább folytatja önvizsgá-
lódását, hogy „vajon azt írja-e szavaival, / mi tükörképe annak, ami volt/ és 
ami van.” (131) És egyáltalán: „valóság-e az írás, / vagy csak az idő hullá-
main sikló / emlékezet hajója”? (131) Tematikai próbáknak veti alá költé-
szetét, poétikai sablonokon méri meg képességeit (ilyenek a Megmaradni, 
az Arad csillagvárában Damjanich hallgat,  A történelem folyosóin című 
magyarságversek, de még a rejtett szimbolikájú Erdő, mező című tanmese 
is). Tájverseket  ír (ezek a legsikeresebbek), ír néhány kevésbé sikerült sze-
relmes verset, és A némaság határán című ciklusban megjelennek az iste-
nes versek is. Alapvetően az emocionális töltetű,  kételyekkel teli és szenve-
délyes gondolatiság lesz sajátja.  A Mágikus recept című Hamvas Bélának 
szánt hommage-versben – immár maszk nélkül – kiábrándultan és felettébb 
ironikusan, erős kritikai éllel összegzi a világról, a jelenről, a költészetről, a 
költői szerepről és önmagáról szerzett tapasztalatait. Önmagáról azt állítja, 
hogy „a valóság válságos kérdésén már rég túl vagyok” (113), de sajnála-
tos módon mindeközben szinte megfeledkezik egy lényeges dologról, amit 
Tőzsér Árpád egyszer így fogalmazott meg: „[v]alóságirodalom helyett in-
kább az irodalom valósága kellene hogy az író számára mérvadó legyen”.  

A lírai én önfeltárása és kutakodása során megerősítést nyert az a ko-
rábbi kötetekből is ismert tény, hogy ez az alkotói szubjektum a létezést 
abszurdnak tekinti. Számára a látványon, a valóság tüneményén átüt egy 
másik, rejtélyes, sötét valóság, mely miatt a szubjektum kiszolgáltatottnak 
érzi magát. A Sors című vers így kezdődik: „[a] mindenség kulcsát tar-
tod kezedben, merész terveket”, majd ironikusan így zárul: „mígnem egy 
utcasarkon / cipője orrával / mint parázsló cigarettacsikket / eltapos / az 
unatkozó idő”. A Paul Celannak ajánlott hommage-vers, a Sötét fény, pa-
radoxonok egész sorával világít rá arra a tényre, hogy „papírmeződ felett 
/ fekete sorok / kormos fellegek”.

A kötet kulcskifejezései így most is a magány, a félelem, a kétely, a szo-
rongás, az egzisztencialista létérzés jellegzetes fogalmai lesznek.

E lelki helyzet megértéséhez legközelebb a Magány, a Ritardando és 
az Egy másik Én énekel című költeményekkel jutunk. Mindháromban az-
zal szembesülünk, hogy a szubjektív lírai én „[n]em ellenséggel, / hanem 
önmagával / vívott csatákban sérül meg”, hogy „[a]z Én építménye rejti 
a másik Ént, / aki csak ritkán jut fel a fényes csúcsra”. Ennek valódi oka 
a Magány című vers záróképében, a  „bipoláris egzisztencia” tényében 
keresendő. És ezzel átcsúsztunk egy alapvető ontológiai kérdéskörbe. A 
szubjektum belső feszültségét elsősorban a bipolaritás, azaz a teremtett-
ségbeli paradoxon adja, mely szerint halandó testtel, de (esetlegesen) 
halhatatlan lélekkel rendelkezünk. Ezek a funkcionális létezők (test és 
lélek) kibékíthetetlen attribútumként magukban hordják a lét-nemlét, 
születés-halál, „föld-menny” (47), „rothadás-ragyogás” (21), „reális-irre-
ális” (49), „realitás-álom” (95), „alkotás-szenvedés” (14) ellentétpárjait, 
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egészen addig, míg végül a szubjektum önmaga áll szemben az ismeret-
len erőkkel,  és legfőképp önmagával. Természetesen lehet törekedni az 
abszurd helyzet feloldására, de a jelen kötet lírai hőse inkább a diszhar-
móniát választja, és a problémára sok esetben indulattal válaszol. „Be-
lőled kapott lángra ez a vihar / a te indulataid korbácsolták fel szeleit / 
a lelked elégedetlenségéből fakadtak” – írja a Harmonia praestabilita 
című versben. Képes odaáldozni önsorsát és a nyersanyagát, a szót, va-
lamint teremtményét, a verset. A szó, a textus helyi értéke alapján szinte 
mindig negatív jelzőt kap, illetve negatív töltetű fogalom: „kazalba ra-
kott szavak, holt fények” (39), „jégtömb szavak” (34), „viharvert szavak” 
(19), „meztelen szó” (99). 

A Mint dobot című versében jelenik meg először a kötet kulcsmetafo-
rája, a „hamu”, „képzeleted „hamuja” (66),  az alkotás, az élet értelmet-
lenségének jelképeként. Ez a szó feltűnik alanyként: „hamu szavaimban” 
(Fohász), tárgyként: „hamut viszek a hegyre” (156), birtokként: „képzele-
ted hamuja”,majd  az elégetett és megsemmisített műalkotások eredmé-
nyeként : „[a] betűkből termékeny füst és pernye száll” (129); így a vers 
egyik szinonimájaként porlad el. 

A lírai én nem törekszik az objektív és szubjektív szféra kibékítésére, 
erről vallanak a „madár” metaforák is: „zúzott madár”, „fekete sirály”; 
úgy tűnik, a bipolaritás harmonizálása számára lehetetlen. Nem ok nélkül 
kerül az Egy másik Én című vers elé mottóként egy Herman Hesse-idézet.

Fokozódik a lírai szubjektum elveszettségérzete, s ezáltal a költői cél 
megkérdőjeleződik. Motivikus elem az önemésztő tűz. (Tűzoltódal)

A szerző egy korábbi interjúban azt vallotta, hogy számára a vers „harci 
eszköz, indulat, katarzis, szédület”. A Szerelem Velencében című versben 
ez így fogalmazódik meg: „[a]z írás is önkívület. Máglyák lángja”. Mintha 
Vas István Óda az észhez című versének ez a gondolata kelne életre: „Te... 
/ Emberi életünk legbátrabb szenvedélye!” Böszörményi Zoltán gondo-
lati töltetű textusaiban talán ez a felfokozott szenvedély akar költészetté 
formálódni. A bölcseletnek amúgy régi problémája az, hogy a megisme-
rő kivetül a megismerendőre, ezáltal maga az ismeret nem más, mint az 
alanynak és a tárgynak szakadatlan küzdelme, és már nem tükörjátéka. 
Jelen esetben ennek lehetünk tanúi.

A kötetet végül is a kiváló szerkezet alakítja koherens egésszé, a költői 
szubjektum különös szenvedéstörténetévé. A kötet öt ciklusát ennek stá-
cióiként foghatjuk fel. Szerencsés döntés volt ötödik ciklusként hozzácsa-
tolni a 2015-ös Lábatlan idő című önálló kötetet, ugyanis ezáltal valósul 
meg a kontextusból nyerhető szerkezeti ív. Minden ciklusban találunk egy 
vagy két kulcsverset, melyek a gondolati-retorikai ív támpillérei. 

Az első ciklus Magány című versében jelenik meg az alapprobléma, a 
bipoláris egzisztencia fogalma és ténye, és ezzel a költői egzisztencia ön-
képében zavar támad (Valaki). A nyugtalanság fokozódik, a költői pozí-
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ció megkérdőjeleződik: „[l]ényeg-e az, ha szólhatok”. A „zúzott”, „magá-
nyos”, menekülő madár” metaforák a versek és teremtőjük esendőségére 
utalnak; igazán ép, a test és lélek harmóniáját mutató vers talán csak a 
Halászok című.

A második ciklus a lírai én erős belső tusakodásáról árulkodik. Itt 
kulcsvers az allegorikus felépítésű Fekete sirály, mely a költői szubjektum 
és tárgya együttes küzdelméről vall. A ciklus legszebb verse a dermesztő 
magány képét megörökítő Hét madár.

A harmadik ciklus önterápia, erősen emocionális önfeltárulkozás, mely-
nek egyetlen nyugalmi pontja van, de az is ironizáló: „nem gondolsz sem-
mit”. (Sárga füstoszlop a nyár) A ciklus nagy része mentálisan zúzott szöveg.

A negyedik ciklusnak már a címe is önmagáért beszél: A némaság ha-
tárán. Kulcsversek a Válságvers és az Egy másik Én énekel. A lírai én 
„kifulladásig birkózik a másik Énnel” (98), mígnem „dekonstruál” (96) 
Lerombolja mindazt, amit eddig épített. Hagyományimitációként transz-
cendens megoldáshoz folyamodik, az Istenhez fordul, de az itt található 
kötetcímadó vers, Az irgalom ellipszise is arról tanúskodik, hogy ered-
ménytelenül. Jelen esetben az „ellipszis” szemantikailag, stilisztikai és 
esztétikai fogalomként is hiányra utal. A kontextuson (adys allúzió) erő-
sen átüt az érzelmi jelleg; a „hatalmassal” való találkozás ez esetben el-
marad, távlatilag is lehetetlen. A lírai én végső kudarcát jelentheti, hogy 
a transzcendens erőt nem képes igénybe venni, holott a lehetőség adott.

A záró, ötödik ciklus szervesen kapcsolódik az eddigiekhez, a szerkeze-
ti ív a végpontjához ér, a gyötrő kérdésekkel terhelt szubjektív költői én 
minden építménye szétporlad, s vele élete értelme is megkérdőjeleződik. 
Ilyen konklúziót von le önsorsára, céljaira nézve: „válság voltam, / elsza-
badult káosz”, József Attila-i allúzióval: „szavaimat elharaptam”(121), 
„bolond világnak bolondja vagyok” (122), valamint „hamu szavaimban” 
(124)  És már „[t]eher a semmi” is. (129) A közismert Kalibán-képpel a 
könyvek megsemmisítésének szörnyű gondolata is felmerül. Valamelyest 
melodramatikus az És mindenütt a pénz című vers, mely szerint a köl-
tői lét nem más, mint „a gondjaikra görnyedők értelmetlen szenvedése”.  
Még fájdalmas vágyként felvillan a halhatatlanság ígérete, de a kötetzáró 
vers megpecsételi a költői szubjektum sorsát: „[h]amut viszek a hegyre”. 
Bár a klasszikus forma, a párrímes strófák megjelenése harmóniaterem-
tési vágyat sejtetnek, a „hamu” több vonatkozásban is a megsemmisü-
lést jelképezi. Egy villanásra ugyan még feltűnik az esetleges megoldások 
egyike, Isten, aki azonban mulat mindezen.

A kötet prozódiája is az elmondottakat tükrözi; a gondolatiságára 
most fokozottan érvényes Kirilla Teréz megállapítása: „ellentétpárokból, 
illetve azok kombinációiból építkezik”(„megfogható-megfoghatatlan”, 
„képzelet-valóság”, „szabadság-szükségszerűség”). Poétikai eszköztára, 
frazeológiája az erős érzelmi és indulati töltet miatt érzékletes.
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A költői képeket leggyakrabban a metafora vagy a hasonlat képezi, 
melyek a szövegösszefüggésben meghökkentő ábrázolást nyernek (példá-
ul:„zúzott madár vergődik bennem”).

Még erőteljesebb  képet kapunk, ha a konkrét és az elvont jellegű nyelvi 
elemek jelentéstávolsága nagyobb; így például tágabb asszociációkat okoz-
nak a következők: „a félelem piros bóják a tengeren” (33), vagy „alvadt 
vér,” illetve „kormos tóvíz az ég”. Az abszurd kép pedig mindig izgalma-
sabb a banálisnál: „[a] vak térben / kézen állva jár a lábatlan idő”. (133) 
Ráadásul itt az elemek közé beékelődik antropomorf jelentésmozzanat is, 
mely növeli a kép erejét. Ilyen még a „tűzpiros arccal / eltrappol a reggel a 
házunk előtt” (13), vagy „ a teremtés kényszere is elmenekül”.

A kötetben azonban találunk metaforákkal túltömött szövegeket is, 
mint például a Motus animi continuus, vagy a Holló. Ezeket érdemes len-
ne a gondolati mag alapján leegyszerűsíteni. 

Végül kiemelünk még egy képzőművészeti analogonnal is bíró nagyon 
szép képet, mely egyúttal  gondolatilag, eszmeileg is egybefoglalja a kötet 
tartalmát: „[h]iába hadakozik az akarat, / a lét egy ágon fennakad, / mint 
a Hold kiflijén az ég”. (98)

 Az irgalom ellipszise című kötet vallomásos jellege tagadhatatlan. Benne 
a költői szubjektum kendőzetlen őszinteséggel tárja fel helyzetét: szembe-
helyezkedni igyekszik az elavultnak ítélt „romantikus paradigmával”, vérre 
menő küzdelmet folytat az autentikus költői szerep létjogosultságáért,  vala-
mint a tudat és a szellem őszinte, érzékletes megnyilvánulásait nyújtja a bi-
polaritás kérdéskörében is. A költő a célját gyakran nem a versegésszel, ha-
nem elsősorban a részletekkel éri el, azok adják az igazi olvasmányélményt. 
Kivételt képez ez alól néhány rövidverse (a Pesti kép, a Halászok, a Hét ma-
dár, a Történelem, a Barbadosi reggel, a Nyitott szemmel), ezekben egyet-
len kép alkot egész költeményt, és állíthatjuk, hogy Böszörményi Zoltán köl-
tészetében az ilyen típusú, pillanatképekkel, hangulatokkal megragadható 
gondolatfragmentumok voltak korábban is, és most is a sikeresebbek. 

A bölcseleti jelleg mellett a természeti képek megjelenítése és a ter-
mészetes nyelvzene magával ragadhatja az olvasót, mert – szerencsére –  
merő tévedés az, hogy manapság „senki nem olvas verset”. (12)

(Böszörményi Zoltán: Az irgalom ellipszise, Kalligram-IJK, 2016)
Mosonyi Kata

A történelem orgiája

„Apáink hűlő, drága arcán járunk”, írja az erdélyi költő, Farkas Árpád. 
Figyelmeztetés ez a mondat arra, hogy a múltat ismerni kell, emlékezni 
arra, hogy a történelem, az egyes ember történelme is egy folyamat, mely-
nek része maga az egyes ember is. 


