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Brauch Magda

„A vers az igazi”

Idestova 50 év telt el, mióta bemutatták Böszörményi Zoltán 
Örvényszárnyon című első verseskötetét. Mivel ez az esemény 
számomra is emlékezetes (egyszerre mutatták be saját első kö-
tetemmel), most, amikor a szerző legújabb könyvét tartom kéz-
ben (Soha véget nem érő szeretkezés. Előretolt Helyőrség Író-
akadémia, Budapest, 2019.) ismét elővettem korábbi munkáit, 
így legelső kötetét is. Újralapozgatás közben meg kell állapíta-
nom: a fiatal költő már félévszázaddal ezelőtt megtalálta egyéni 
hangját, stílusát, képalkotása későbbi, sőt, jelenkori költészeté-
re is előremutat, s bár azóta hosszú utat járt be –  mindenfé-
le értelemben – lírája tökéletesebbé, mélyebbé, még egyénibb 
hangúvá vált. 

Hol az az ablak című korai versében így teszi fel a kérdést:

kihez szaladjak
hol az az ablak
amin
ha kinézek
többet látok
mint bárki más

Mára már megtalálta azt az ablakot, mivel költészete tökéle-
tesen beért. Legújabb kötete minden eddiginél gondolatibb, in-
tellektuálisabb, bravúrosabb stíluseszközökből álló darabokból 
tevődik össze.

A kötet négy részre (ciklusra) oszlik, s bár ezek között sok az 
összefüggés, a közös vagy hasonló tematika, a költő felosztását 
követnünk kell. 

Az első ciklus, mely a Simogató címet viseli, a romantika 
jegyében fogant, erotikus hangvételű versekből áll: Simogató, 
Randevú, Novemberi elégia, Imádat, Szürke nyári ég, Melled 
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szelíden ringó örök tavasza. E versek fő alkotóeleme, képanyaga 
a természet, a táj, melynek színe, íze van, él, érez, gondolkozik, 
mozog, cselekszik, részt vesz az (őt szerető, csodáló, értő) em-
ber életében, sőt, cselekvésre készteti: 

Rád találjak 
a friss rügyek bomlásában, 
a suttogó levelek ölén
------------------------------
a fűszálak nevetésében
 a barbadosi örök nyárban.

   (Suttogó levelek ölén) 

Elvont fogalmak tárgyiasítására is alkalmas a természeti 
képanyag: 

csak a gondolat éhes 
verebei suhannak át
-------------------------------------------------
 A magány száraz gallyait égetik a kertben
  (Novemberi elégia) 

Bár e ciklus darabjainak tárgya kétségkívül maga a szerelem, 
a vallomások valóságosaknak látszanak (és miért ne lennének 
azok?), a versekben általában a nosztalgikus, elégikus hang ural-
kodik. Jellemző ez a Thomas Mann-nak emléket állító Szerelem 
Velencében című, hosszabb lélegzetű költeményre is. 

A kötet második része – A költő trófeái című – ars poetica-szerű 
darabokban bővelkedik. Korábbi köteteiből is ismerjük a szerző köl-
tői hitvallását, ám ezúttal még sokszínűbben tárja fel írásművészeté-
nek célját, titkait (A betűvonat ablakán, A szó, A költő trófeái, A vers 
nem lett osztályharcos). Talán legrészletesebben és mélyrehatóbban 
A vers címűben határozza meg, mit jelent számára a versírás, mi az 
igazi vers célja, funkciója, miben különbözik – vagy miben több – 
bármilyen más művészi alkotásnál: 
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A vers nem a hamis képzelet, a vers az igazi. Meg lehet 
tapogatni, rugdosni, szagolni, nézni, hálni lehet vele.
----------------------------------------------------------------
A vers a Tér, melyben az Idő az anyaggal kézen fogva jár. 
A vers az ősanyag, a tanúság arra, hogy vagyunk. 

(A vers nélkül, látod, senkik sem vagyunk.)

A költő azt vallja, hogy számára a vers a kaland, a szeretkezés, 
önmagának felszabadítása önmaga és az őt leigázó valóság alól.

Ahhoz, hogy művei méltók legyenek e himnikus sorokhoz, 
gyűjt, keresi a szavakat, mondatokat, költői eszközöket, benyo-
másokat, emlékeket: 

Ritka szavakat gyűjtök, metaforákat, 
városok illatát
-----------------------------------------
hogy a mágneses térerő arabeszkjeit, 
az igazi mást 
elmondhassam, 
mit soha nem szóltak elődeim
   (A költő trófeái) 

Miután így beavat minket műhelytitkaiba, itt említett elődei-
nek és kortárs költőknek is megannyi szép emléket állít, bizonyít-
ván, mennyire megértette művészetük lényegét. Megemlékezik 
Berzsenyiről, Krúdyról (A tér taván, Krúdiász), Az élet fenséges 
illata című művében elsiratja az aznap elhunyt John Updike ki-
váló amerikai prózaírót, szeretné a bizonytalan jövőért érzett 
gondjait megosztani Máraival (Márai ébresztése). Vívódó gondo-
lataira ismerhetünk kortársaihoz szóló verseiben is: Amit el kell 
mondani, Rakj szívemből máglyát, Torontói levél, A sejtelem és a 
képzelgés örvényei, melyekben Pongrácz Máriához, Bogdán Lász-
lóhoz, Mandics Györgyhöz és Konrád Györgyhöz intézi szavait. 
Bár ezekben a „névre szóló” versekben is ott lappang az átvitt 
vagy éppenséggel konkrét közéleti mondanivaló, a ciklus egyér-
telműen politikai indíttatású versei az igazságért és szabadságért 



J   e   l   e   n 125

kiáltó Intimissimi és a kötetcímként is szolgáló Soha véget nem 
érő szeretkezés, valamint a világban élő tizenötmillió magyar sor-
sáért aggódó Mint aki nem fut mindhiába című költemény: 

Még felkiált a csend, 
csontjai az időnek megzörögnek.
Fut a Fennvaló, 
futunk mi is utána, 
mint aki nem fut mindhiába.

A kötet harmadik része (Nem ugatnak a napkutyák) megle-
hetősen elvont, irodalmi, kultúrtörténeti és filozófiai utalásokkal 
tűzdelt darabokból áll, költők és filozófusok – Wittgenstein, By-
ron, Rainer Maria Rilke, Spinoza, Dylan Thomas, Anaximandrosz 
– idézésével is igazolandó a szerző is felfedezte általános igazsá-
gokat, tényeket az életről, a világegyetemről, Istenről, anyagról, a 
valóságról, a szeretetről, az akaratról és más elvont fogalmakról 
alkotott véleményét – mindazt, amit emberi ésszel nehéz felfogni, 
összefüggéseket találni közöttük. Ezt a gondolatot fejtegeti a költő 
a ciklus verseiben: A fák lelkiismerete, Narancsfák az égen, Eszme, 
Az akaratról, Az arc, Spinoza redux, Szelíd geometria, Dizájn. 

Ez a rész néhány érdekes kultúrtörténeti témát is felölel. A Niko-
la Tesla fehér galambja című vers a rádió felfedezésével kapcsola-
tos dilemmát szedi költői sorokba, a Woodstock Boogie pedig egy 
olyan eseményt (ha jól értettem, könnyűzene- vagy táncdalfeszti-
vált), amely nem a kapitalizmusról, hanem az ideális világról – bé-
kéről, zenéről – szól. Politikai színezetű a pénzarisztokráciát elma-
rasztaló verse, A quabradai sziklaugrók bátorsága című is. 

E harmadik versciklus a legelvontabb, leggondolatibb – és 
elgondolkodtatóbb, egyszersmind a legszürreálisabb képalkotású 
is, például a ciklus címadó versének a tanúsága szerint: Mintha 
a másból / a semmi váratlan / újból kivilágol. // Szótlan nézek / 
a karaván után, / s nincs kitől kérdjem, / a szekerek alatt / miért 
nem ugatnak / a napkutyák. (Nem ugatnak a napkutyák) 

Az utolsó részben, melynek a költő az Idő-karmester címet 
adta, mindössze tíz verset találunk. Valóban az idő játszik szere-
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pet e versek keletkezésében, hiszen itt azoknak a költőtársaknak 
állít emléket, akiknek „eljött az ideje”, azazhogy – sajnos valahogy 
mindig idő előtt – bevégezték földi pályafutásukat. Ezúttal inkább 
a versek alcímei nyújtanak felvilágosítást: Kertész Imre emlékére, 
Csoóri Sándor temetésére, Esterházy Péter temetésének napján, 
Búcsú Bodor Páltól, Kilin Sándor emlékére, és a társművészet, 
a zene kiváló képviselőjét méltató: Kocsis Zoltán emlékére alcí-
mű költemények, melyek bizonyítják, milyen alaposan ismeri, és 
mennyire tudja értékelni e nagy nevek életművét. 

A ciklus végén a költő három darabban méltatja a több mint 
fél évszázada lezajlott októberi forradalmat, mely sohasem me-
rülhet feledésbe: A szó homlokára csillag feszül, A körönd is a 
fénykép része és a Soproni történet ezerkilencszázötvenhatból, 
mely a Vancouveri Egyetemre menekített lázadó soproni diákok 
és tanárok igaz történetéből ihletődött. 

A kötetzáró vers ismét ars poeticának tekinthető: ígéret, fo-
gadalom, hogy a költő akarata mindig diadalmaskodik, bejárt 
útját folytatni fogja a jövőben is, legyőzve minden akadályt: 

Hányszor mondtad 
magadba botolva: 
Ha nem lehet,
hát nem lehet! 
(Az elérhetetlen amúgy is naponta ingerel.) 
És mégis, 
többször tapasztaltad már, 
küszöbödet átlépi a folytatás. 
Hisz akkor is, 
ha úgy véled, már nincs tovább, 
tervezned kell az acélszürke mát. 
Percet sem törődnöd azzal, 
hogy az elmúlásnak is, 
mint minden jónak, 
egyszer el kell múlnia. 
  (Hullámok tükrében) 


