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NAGY JUDIT ÁFONYA 

Szerelem és gyászmunka 
Debreceni Boglárka: Testidegenek 

Új kötettel jelentkezett Debreceni Boglárka sal-
gótarjáni költő, író, szerkesztő és művészettörté-
nész. Az érzelmes versgyűjtemény magán hor-
dozza a szerzőre jellemző egyik önkifejezési esz-
közt, a mélymúltba merítkezés képességét, ám a 
vershangulat nem csupán emlékezéssel egybekö-
tött fájdalom, hanem komoly vádirat is. „Benned 
nőttem / hát orvszívűvé váltam én is”, mondja a költő 
arra reflektálva, miként változtatja meg az én-t az 
elszenvedett vereség, miként oszt büntetést a 
szenvedő fél, aki maga is megbűnhődött egy 
megromlott kapcsolatban.  

A kötetet ajánlófülén a pályatárs, Csepregi Já-
nos teszi fel azokat a hangulatalapozó kérdéseket, 

melyek megválaszolásával a kötet ugyan nem él, de intuitív módon mégis 
rávezet a megoldáshoz közelebb vivő ösvények mindegyikére: „Hiszen mi 
egyáltalán a szerelem? Mi a valóság és mi a fikció? Szólhat-e az élet kettőnkről, vagy 
mindig csak én leszek, akinek asszisztálnia kell más vágyaihoz, vagy aki igényeinek 
másokat alárendel?” Ez a kétpólusú nézőpont fut végig a versciklusok ge-
rincén. Az énem benned van, a tiéd bennem. Nem lehetünk egymás nél-
kül, de együtt sem.  

Intenzív érzelmi utazás a Testidegenek, nagy adagokban kínálja meg az 
olvasót szerelemmel, csalódással, haraggal. A lelki pokol stációi ezek, hi-
szen a szakítás miatt érzett gyűlölet, a ki nem égett vágy miatt érzett ha-
rag, a szerelem miatt érzett szomorúság szenzitív hullámai intenzíven 
verdesnek. „Lenyűgöztél, majd meggonoszodtál” – vádol a szenvedő fél, „már 
nem vagy senkié / hiszen az enyém sem vagy”, látja be mégis. A fájdalomban 
fogant versek mégis egyfajta terápiás céllal megszületett, a megváltozott 
magánéleti státuszt feldolgozni akaró állapot leírására szolgáló önkifeje-
zési formák, melyeknek fontos részét képezi a hosszan tartó megnyugvá-
si és elidegenedési folyamat. Ekkor még közösséget vállalunk ugyan a 
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szeretett féllel, részint kapcsolódva lényéhez, de a sorokon már átsejlik az 
elengedés vágya, a tudatalatti elszakadás ösztönös szándéka. „Rágyújtottál 
a fülledt szobában. / Háttal ültél a vágynak, / meztelen. / Ekkor ébredtünk rá, / 
hogy el fogunk válni.” Az elválás mintegy fizikai manifesztációja többféleképp 
is megjelenik a nyugvópontra jutó verssorokban, úgy, „mintha forró szájjal le-
heltem volna / a tükörre, hadd gyöngyözzön / hogy berajzolhassa / isten ujja a ránca-
idba / arcom körvonalát”, illetve az elidegenedés végső folyamatában akképp, 
miként „Az ürességben, ami / a helyemen volt / a helyeden maradt”. 

Láthatatlanná válunk, az idő elfolyik. A testünk nem a miénk már. A 
létkérdés nem testkérdés. Az én-kérdés nem anyagi létezés. Birtoklunk 
vagy minket birtokolnak? „Idegen test vagy / idegen kezemben. / A te kezedben 
/ én is idegen test vagyok.”  

A Testidegenek egy nagyon erős hangon közvetített tulajdonképpeni 
gyászfeldolgozókötet, ahol a veszteség mindvégig jelen van, a halál pedig 
az elszenvedő fél, a másik eltávolodásával, kiüresedésével, mintegy érzel-
mi megszűnésével rokonítható. A feldolgozás, az elfogadás időszaka nem 
kevésbé megterhelő és hosszan tartó, mint a végleges elmúlás utáni 
gyászmunkáé. A kötet ekképp egy emlékfolyó, melynek számtalan mel-
lékága vezet el a sosemvolt és a „lehetett volna” gondolatokhoz: töredé-
keket hordoz a meg nem született gyerekekről, a fehér kiskutyáról, a 
megnövesztett hajzuhatagról. Emlékország, „Ahol az egyetlen / feltérképez-
hetetlen vidék / a megfoghatatlan dolgok földje. / Ahol nincs kísérőfájdalom.”  

 
 (Tipp Cult Kft., Parnasszus Könyvek P’ART, Budapest, 2019) 

 


