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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. 
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Csakhogy mit lehet tenni, ha az ember rádöbben, hogy ahol jár, ahol 
született, ahol felnőtt, ott a föld rémségeket rejt. Elborzadva kell rádöb-
bennie, hogy nem tudja, mi minden szörnyűséget rejt a föld és az eltitkolt 
emlékezet. Hogy a szomszéd házban vagy éppen abban, amelyben nevel-
kedtünk, iszonyatos dolgok nyomait és iszonyatos emberek, gyilkosok és 
áldozatok ujjainak érintését őrzik a falak. Meg lehet-e ettől az érzéstől 
szabadulni valahogy? Főleg akkor, ha, mint a szerző is, úgy érzi, attól ret-
teg, hogy ez a világ esetleg visszatérhet.

A történelem azt bizonyítja, hogy meg lehet. De nem mindenkinek. Ez 
történt meg Zoltán Gáborral. Rádöbbent, hogy miféle közelmúltja van a 
Városmajornak, ahol felnőtt, ahol él, összegyűjtötte és megírta mindazt, 
amit megtalált, és ennek eredménye az Orgia című regény. Láthatóan ő 
maga is megszenvedte ezt a megszerzett tudást, de a módot is, ahogy ezt a 
tudást elérte. Az író maga mondta ki, hogy ezután már nem lehet ugyan-
olyan, mint előtte. Az utóbbi évek egyik legfelkavaróbb, ugyanakkor több 
regénypoétikai problémát felvető könyve ennek eredménye.

Az Orgia Budapesten játszódik a nyilas terror idején, pontosan meg-
nevezett helyszíneken, pontosan megnevezett szereplőkkel. Nem min-
denkinek ajánlott olvasmány, bátran rá lehetne tenni a tizennyolc éven 
aluliaknak nem ajánlott jelet és a figyelmeztetést, hogy a nyugalmat za-
varó elemek találhatók benne. Biztos lesznek olyanok, akik még szadista 
pornográfiát is emlegethetnek, és nem minden ok nélkül. A könyv ugyan-
is azt mondja el, milyen módon kínozták, alázták és gyilkolták meg a ki-
szolgáltatott embereket, zsidókat, zsidók bujtatóit vagy csupán számukra 
gyanúsakat a tizenkettedik kerület nyilasai közvetlenül azelőtt, hogy a 
szovjetek elfoglalták a fővárost. Már hallható volt a front zaja, a nemzet-
vezető és vezérkara már Sopronból küldte üzeneteit, ők végezték a „vé-
delem és megtorlás” tevékenységét. Pedig talán a lelkük legmélyén (ha 
még volt olyan) már maguk sem várták a felmentést vagy a csodafegyvert.

A könyv anyaga jó négy év, főként levéltári kutatómunkájának ered-
ménye. Óriási mennyiségű információ található például a háború utáni 
perek dokumentációjában, de személyesen is lehetett még gyűjteni em-
lékeket, és a feltárt, hatalmas anyag egyre ijesztőbb méretű és tartalmú 
lett. Legfőképpen arra kellett rádöbbenni, hogy a szörnyűségek elkövetői 
olyan emberek voltak, mint akikkel nap mint nap az utcán találkozha-
tunk, akiket korábban normális embernek ismertünk meg. (Egyébként 
ez volt az egyik tanulsága, tapasztalata a délszláv háborúnak is, de talán 
mindegyiknek) Banálisan köznapi emberek, pékek, gyári munkások, ipa-
rosok, „pilóták, autószerelők, mérnökök és konstruktőrök, […] számtalan 
kertész és földműves, napszámos. […] Mi ez, ha nem az igazi társadalmi 
egység?! Nevezhetnők akár szocializmusnak is” – mondja ki az egyik sze-
replő (227). Erre a banalitásra már egyébként Hannah Arendt felhívta a 
figyelmet, mikor az Eichmann-perről írt. Úgymond rendes, dolgos embe-
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rek válnak vadállattá, s közben még becsületesnek, kötelességtudónak is 
érzik magukat. Mikor egy fiatal nyilast megszólít az orvosa, az úgy reagál, 
hogy mit képzel ez, hogy egy munkásember kivételez. 

De Zoltán Gábor nem csupán eseményeket gyűjtött, hanem iparko-
dott a nyilasok és az áldozatok magatartásformáit, jellegzetes viselkedé-
sét, beszédmódját, szavait, ízlését is megismerni, hiszen erről már nem 
lehetett személyes tapasztalata. Ez utóbbi a nagy problémája minden 
olyan műnek, mely a közelmúlttal foglalkozik, különösen ha még van-
nak élő tanúk is.

A nagy kérdés persze az, hogyan változtatható ez a hatalmas adathal-
maz irodalommá, regénnyé. Mert ez nem könnyű, nem is mindig sikerült 
véleményem szerint. 

Az író megteremtett egy „főszereplőt”, a Renner nevű keresztény vas-
gyárost, aki nagyon szereti a nőket. Felesége és szeretője zsidó, ő úgy ke-
rül sofőrként a nyilasok közé, hogy a két nőt és családját igyekszik meg-
menteni. Undorodik attól, amit lát, de nem tud ellenállni. A regény elején 
olvasható kulcsjelenetben végigfut rajta a gondolat: el kellene gázolni a 
kurblizó nyilast, és elmenni, de nem teszi meg, ezzel a sorsa eldől. Túléli, 
de a 243. oldalon már üt, nem sokkal később pedig tagja egy kivégzőosz-
tagnak. A végén még kiderül, hogy őt is arra kényszerítették, hogy felesé-
gét és szeretőjét brutálisan alázza meg.

A narráció összetett: van egy mindentudó elbeszélő, aki objektíven 
mondja el a rémségeket (ez a Sorstalanság megoldása), néha áttér töb-
bes szám első személyre (ez Závada műveiből ismerős, csakhogy ő ösz-
szetettebben használja, nála a „mi” hóhér és áldozat is), de van egy 
szerzői narráció is, mely gyakran ítélkezik; ez utóbbi inkább zavaró té-
nyező, hiszen eléggé világos a szöveg önmagában is. Ehhez járul a re-
gény végén a szerintem felesleges utószó, mely még didaktikus jellegű 
is. A magyarázat pedig csak ront, mivel a közlés, hogy a bűnösök a saját 
nevükön szerepelnek, az áldozatok pedig nem, bár érthető, csökkenti 
az epikai hitelt. 

Ezt a problémát növeli a rengeteg borzalom. Zoltán Gábor érzi is en-
nek veszélyét, így nem időrendben haladunk, hanem inkább mozaikszerű 
az ábrázolás, de a kegyetlenkedés, az áldozatok, főleg a női áldozatok 
porig alázása (ruhátlanság, szopatás, gumibottal erőszakolás, verés, kigú-
nyolás), ezek sűrű ismétlése inkább kikezdi a hitelességet, az olvasó így 
gyakran szinte voyeurnek, kukkolónak érezheti magát.  Ezért kár, mivel 
nagyszerűen megírt, megrendítő jeleneteket olvashatunk, különösen a 
mű első harmadában, de később is, csak a halmozás elveszi a hatás erejét, 
ezeken a helyeken a szöveg túlírtnak tűnik. Annál sikeresebb viszont az 
egyes motívumok tudatos felhasználása. Csak egy példát: a 131. oldalon 
Bakonyvölgyi megjegyzi, hogy egy medikus vitrinjében látott egy kopo-
nyát, elhozza az ítélkezéshez; ugyanezt a koponyát nézi egy másik nyilas 
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akkor, mikor közel van már a vég. Világos, hatásos, magyarázat nélkül. 
Bár megakasztja a cselekményt, az egyik legszebb szövegrészlet az a kis- 
esszé, melyben elmagyarázza a narrátor, hogy „Mi ad nekünk erőt? Az 
erőtlen emberek félelme …” (278)

Az egyes szereplők nincsenek sokoldalúan megrajzolva, még Renner 
sem; a helyzetek és az azokra való reagálások annál inkább.  Pl. miközben 
sejthetik, hogy az utolsó napjuk közeleg, még akkor is az a fő gondjuk, 
hogy a rangjelzések fölkerüljenek az egyenruhára, azaz rend legyen, és a 
kivégzéseket a szabályos módon hajtsák végre, senki sem menekülhessen 
meg. A „nemzetvezetőt” a születésnapján Dózsához hasonlítja egyikük, 
mire a másik megjegyzi, hogy csak ne úgy végezze, mint Dózsa.

A szerző iparkodott a kor nyelvén megszólalni, a nyilasok nyelvét re-
konstruálni, ezt általában hitelesnek is érezzük. Néhány külsődleges 
megoldásért kár. Ilyen például az „aggilis” szó hosszú g-je; lehet, hogy 
általában így mondta az adatközlő, de a 246. oldalon, mikor a narrátor 
használja („aggilitás”), hamis. Már csak azért is, mivel akkor pl.  a szál-
lították szót egy l-lel, a többszört pedig egy b-vel (esetlek p-vel) kellett 
volna írni, mivel biztosan úgy ejtették. Nehéz ez a fajta hangulatteremtő 
nyelvhasználat, talán csak Móricz és Laczkó Géza tudta igazán, ez utóbbi 
is csak egy regényben. (Esterházyé más eset)

Mindenesetre ezt a könyvet elolvasva jóval többet tudunk, kell tud-
nunk, megértenünk a történelem egy szeletéről és főleg a természetéről. 
Az ember természetéről. Ez pedig már nem csupán egy esztendőre vonat-
kozik. Ezért fontos könyv az Orgia.

(Zoltán Gábor: Orgia. Bp. 2016. Kalligram)
 Brassai Zoltán

A magány, a veszteség és az emlékezés versei

Nyerges Gábor Ádám harmadik (Petrence Sándor költői álnéven 
megjelent, ironikus-álnépies szerepvers-kötetével együtt negyedik) ver-
seskötete radikális fordulópont a fiatal kortárs magyar líra prominens 
szerzőjének költői pályáján. Jelen értékelő sorok szerzőjének, a költő 
nemzedéktársaként és kritikusi minőségében minden eddigi szépirodal-
mi kötetének recenzenseként, már itt az elején le kell szögeznie, hogy 
nem tud néminemű pozitív elfogultság nélkül nyilatkozni Az elfelejtett 
ünnep című verseskötetről, a következő bekezdésekben azonban mégis 
arra fog törekedni, hogy objektivitásra törekvő szakmai véleményt fogal-
mazzon meg a vizsgált líraesztétikai tárgyról… Mielőtt azonban rátér-
nénk a vizsgált, harmadik/negyedik verseskötetre, néhány mondatban 
talán érdemes megemlékeznünk a szerző korábbi műveinek poétikáiról. 


