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Böszörményi Zoltán legújabb verseskötetében szereplírát
mûvel, mégpedig érdekes módon a nagy XX. századi olasz
atomfizikus, Ettore Majorana bõrébe bújik, aki rejtélyes

módon 1938-ban tûnt el. Majorana eltûnése elõtt feltehetõleg már
kidolgozta az atommaghasadás elméletét, mely az atombomba
gyakorlati megvalósításának elõszobája volt. Titokzatos és hirtelen
eltûnése mögött egyesek szerint öngyilkosság állt – titkát sírba vitte,
hogy a tömegpusztító fegyver a gyakorlatban ne valósulhasson meg,
mások szerint valamelyik nagyhatalom ügynökei rabolták el vagy
gyilkolták meg. A már-már legendába hajló, homályba burkolózó
történelmi tényekbõl indul ki Böszörményi Zoltán kötetének fikciója,
mely szerint a fizikus valójában nem halt meg, csupán a világ elõl
elvonult, egy kolostorban rejtõzött el, s ott írta meg versek formájában
további elmélkedéseit, vallomásait.

A fikcióból kiindulva egy egész narratíva rajzolódik ki az olvasó
elõtt. Egy történet közepén találjuk magunkat, egy visszaemlékezések,
gondolatok, érzések, világreflexiók által kirajzolt történetben.
Böszörményi költõi beszélõje lelke legbensõ küzdelmeibe avatja be
olvasóját, s mivel a fikció szerint Majorana verseit egy kolostorba
visszavonulva, a világtól elzárva írja meg, e versek nyilván nem
mentesek a szakralitástól sem. Decemberi impressziók, dalok,
vallomások, látomások, régi levelek, filozofikus világreflexiók,
tengerparti látképek, régi költõkre való visszarévedések váltják egymást
a kötetben. A hangulatok a boldogságtól a szorongásig, a harmóniától
a halálközeli élményig terjednek, dinamikussá, sokszínûvé téve a költõi
beszélõ megnyilatkozási formáit. Nem elfelejtendõ, hogy Ettore
Majorana a valóságban fizikus volt, s ezzel számolt az õt fiktív
beszélõjében felélesztõ költõ, Böszörményi Zoltán is. A kötet számos
helyén kulcsmetaforaként jelennek meg a csillagok, a kozmosz, az
atomok, a világmindenség, s olyan természeti  toposzok, mint a tûz, a
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tenger, a levegõ. A szerzõ persze semmiképpen sem elsõsorban a
természettudós perspektívájából szólaltatja meg költõi alteregóját, ám
a kötet beszélõje mintha nem egyébre vállalkozna több versében, mint
hogy magát a világot öntse nyelvbe, versbe. Ezek közé a létet megragadó
versek közé tartoznak talán a Majorana helyzetjelentése a tökéletes
boldogságról, Majorana befalazott valósága, Majorana: Ars Pragmatica,
Majorana fenomenológiája és a Majorana ezerhetedik szobája címû
szövegek. “Látom a jelenségben / a tûnõdõ tudatot, / jönni az úton / az
akaratból / a dolgok természetébõl / váratlanul felbukkanó / valóságot.”
– szólal meg a lírai beszélõ a Majorana fenomenológiája címû versben,
s a szerzõ filozófusi végzettségén, illetve a fenomenológiai filozófia
tradíciójának megidézésén túl úgy gondolom, itt, miként a kötet több
versében a világra való költõi rádöbbenésrõl van szó. Majorana egyik
alapkérdése, vajon mire is jöhet rá az ember, a költõ, mi az, amit a
világból egyáltalán tudni és megérteni lehet? Ezt megválaszolni
nyilván nem lehet egyértelmûen, a költõi megszólalás azonban még a
lét végsõ nagy kérdéseire is, ha nem teljes, de legalább részleges
válaszokkal szolgálhat. Majorana igyekszik meghatározni önmagát a
világhoz és a dolgokhoz képest, s legalább azt szavakba önteni, amit a
létbõl õ maga képes volt megérteni, magáévá tenni. Ez pedig bizonyára
nem kevés, miként arról a kötet verseinek változatos tematikája is
tanúskodik.

Ami Böszörményi Zoltán lírai beszédmódját illeti, elsõsorban az
esztétizmus lehet a költészetét legtalálóbban jellemzõ kategória. Nem
riad vissza a szó tradicionális, esztétikai értelmében vett szép versek
írásától egy olyan posztmodern irodalmi környezetben, ahol ugyan az
esztétizáló beszédmód az értékpluralizmus jegyében nem elutasított
megnyilatkozási forma, ám a profanizáló, az esetek jelentõs részében
ezzel együtt neoszenzibilis poétikák divatjának idején semmiképpen
sem a kortárs költészet legkedveltebb megszólalási módja.
Böszörményi leginkább tradicionális metaforákban, finoman
megcsendülõ, kötött formájú versekben, illetve mindenképpen
valamifajta természetes lüktetéssel megszólaló szabadversekben érzi
a leginkább otthon magát. Az olyan képek, illetve jelzõs szerkezetek,
mint például a csábos égbolt, a villanásnyi kitartás, a mennyek selymes
partja, a szenvtelen, édes képzelet, vagy a felderengõ parázs egyúttal
egyfajta tradicionalista, neoklasszicista regiszterrel is felruházza a költõ
verseit. A szövegek visszanyúlnak az elõdökhöz, s nem csupán a
metaforákat, toposzokat illetõen, de némely helyen egyenesen
intertextuálisan is. A költõi alteregó, Majorana megszólítja többek
között, Ovidiust, Borgest, de még Szilágyi Domokost is, egy helyütt
pedig József Attila ars poeticája is megidézésre kerül. Stílusukat
tekintve a kötet versei mintha ötvöznék a Nyugat és az Újhold poétikai
hagyományait, különös tekintettel a kötött formában íródott,
klasszicizáló versekre. A szabadversek ezzel szemben talán kevésbé
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hordozzák magukon a nyugatos-újholdas jegyeket, sokkal inkább belsõ
monológokként, tudatfolyam-versekként szólalnak meg, kissé
eltolódva akár még az avantgárd lírai beszédmódok irányába is. Egyes
látomásos, olykor extatikus pátosszal megszólaló versek, mint például
a Majorana látomása, Majorana homokórája, vagy a Majorana képzeleg
címû mûvek helyenként még az expresszionizmus bizonyos jegyeit is
felvillantják.

Böszörményi Zoltán kötetét Részegh Botond tusrajzai illusztrálják.
Érdekes találkozása ez irodalomnak és képzõmûvészetnek – a fekete,
fehér és vörös színekben játszó képeken a fekete szinte mindig egy
stilizált, sovány, szerzeteshez vagy misztikushoz hasonló alakot
ábrázol. Amennyiben a könyv fikciójánál maradunk, mely szerint a
halottnak hitt Majorana szerzetesi magányba vonult vissza a világ
elõl, keresve a tökéletes boldogságot és a megváltás lehetõségét, úgy
ezen illusztrációk mintegy kálváriaszerûen tükrözik a boldogkeresés
különbözõ stációit.

Figyelemre méltó részlet, hogy Majorana számos versben megszólít
egy meghatározatlan, és egyúttal meghatározhatatlan személyt. A lírai
én látszólag monologikus beszéde talán dialógussá is emelkedhet,
amennyiben az üzenetek képesek elérni e körülhatárolhatatlan, adott
esetben általános, az olvasóval is behelyettesíthetõ megszólítotthoz.
A versszövegek mintha egyfajta köztes térbõl szólnának, ahová
Majorana visszavonult. Köztes térbõl, mely már nem egészen a mi
materiális valóságunk, de még nem is a túlvilág, a transzcendens
birodalma – sokkal inkább egy, a nyelv által létrehozott magánvalóság
az a köztes tér, ahonnét a költõ kiszól, s ahonnét útjukra bocsátja lírai
üzeneteit.

Amit a Majorana helyzetjelentése a tökéletes boldogságról címû kötet
kínál, az megítélésem szerint elsõsorban esztétikai tapasztalat. A kötet
versei finom érzékenységgel, jól felépített, fegyelmezett pátosszal
megszólaló szövegek, melyek a szereplíra által teremtett maszk ellenére
bensõséges személyességgel nyilatkoznak meg. A lírai beszélõ mintha
közvetlenül próbálná meg a mindenkori befogadót megszólítani, a
közvetlenség illúziója pedig talán az olvasás folyamata közben sem
omlik össze, mivel a szövegek a beszélõ konstruáltsága, az õt övezõ
fikció ellenére is meglepõen autentikusak, személyhez szólók
maradnak.

 (Ulpius-ház Kiadó, Budapest, 2010.)


