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Hála a lé tezésért
(Czigány György: Há la)

Há la a lé te zé sért – ez le het ne 
Czigány György te ma ti kus vers-
vá lo ga tá sá nak sum má ja. A ta valy 
het ven öt esz ten dõs szer zõ ver se i bõl 
ös  sze ál lí tott gyûj te mény a te rem tés 
és el mú lás, szü le tés és ha lál kö zé zárt 
lé te zést nyit ja meg a transz cen den cia 
fe lé. Mind a száz egy da rab ból az ér zé-
ki leg meg ra gad ha tó nak és az idõn 
gyõ ze del mes ke dõ nek fel té te le zett 
(mert hitt) egy sé ge hall ha tó ki. 

Czigány György köl té sze té ben a 
lé te zés és az Is ten ség köl csö nös egy-
más ra vo nat ko zá sa olyan exp res  szív 
tö mör ség gel tör té nik, hogy ma ga a 
vo nat ko zás a szö ve get be lül rõl szer-
ve zõ erõ ként tû nik föl. A ké pek ben 
tob zó dás, a ki fe je zés gaz dag sá ga 
metaforikus-metonímikus sû rû sé get is 
te remt, s a lé nye get, mint tisz ta vo nat-
ko zást, a min den min den nel (és az 
eg  gyel) va ló ös  sze füg gés -rend sze rét 
a ze ne i ség ál tal az ál ta lá nos ság szint jé-
re eme li. Az ér zé ki leg meg ra gad ha tó 
lét így ön ma gá ra vo nat ko zá sá ban is 
vég te len né vá lik, de még sem egy pan-
te isz ti kus-im ma nens szem lé let mó dot 
kép vi sel, hi szen az örök ké va ló ság 
még is csak a vi lá gon kí vül van.

Az idõ nek fon tos sze re pe van 
eb ben a köl té szet ben. A li ne á ris idõ-
fel fo gás és az eszkatologikus szem lé-
let, a vég re, vég te len re, ese ten ként a 
nem-lét re irá nyult ság egy aránt meg-
fi gyel he tõ, oly kor úgy, hogy a ket tõ
tel je sen egy más ra ve tül, s az egyen-
le te sen ha la dó idõ min den pil la na ta 
vég, de leg alább is ha tár pont. A múlt-
ba enyé szik min den, és a konk rét ból, 
az ele ven bõl a bi zony ta lan ba tör té nõ 
át me net a dol gok nak, em lé kek nek, 
eg zisz ten ci ák nak már nem biz to sít 
foly to nos lé te zést.

Nem egy szer re ha lunk meg,
de sza ka dat lan: hi szen álom nál
bi zony ta la nabb a múlt, már csak
kép ze let hi á nyos film je.

(El al vás zsol tá rai)

A szét tö re de zett ség, fragmen-
tálódás ek kép pen a hi ányt nö ve li. 
Ez a hi ány azon ban még sem a tel jes
meg sem mi sü lés, a sem mi be hul lás, 
az el mú lás, ha nem „la pu ló örök lét”. 
A kez dõ dõ örök lét fo gal mi lag ugyan 
el lent mon dá sos nak tû nik, ugyan ak kor 
meg le het, hogy a test be ha tá rolt vé ges 
lé te zés mint adott men tá lis struk tú ra 
szá má ra az idõ ha tár ok min den kép pen 
szük sé ge sek. Így az it te ni lé te zés szá-
má ra a meg szû nés fel té te le zi a kez de-
tet az örök lét ben, no ha az kí vül van 
idõn. Ez még is ma gya rá za tot kí nál 
ar ra, hogy mi ért egy re hi á nyo sabb és 
szû nik meg vé gül az em lé ke zet. 

Az eg zisz ten ci a liz mus ha gyo má-
nya Czigány György lí rá já ban meg-

ha tá ro zó, ver se i nek alaproblémái: a 
lét be ve tett ség, a lé te zés tra gi ku ma, az 
idõ be li ség. Egyút tal a rahneri Igé hez,
az ér te lem adó alap hoz va ló tar to zás, 
kö tõ dés-kö tött ség fe lõl is épít ke zik, 
a tel jes ember(ség), a lé te zés tel jes-
sé ge fe lé tö rek szik. Ez a ket tõ ség, 
ket tõs irá nyult ság fe szült sé get te remt, 
s olyan in du la to kat, ame lyek a vé ges-
ség tra gi kus szem lé le té tõl va ló el sza-
ka dás ra irá nyul nak, de az ér zé ki leg 
meg ra gad ha tat lan ke re sé se köz ben 
el bi zony ta la ní tó a szem be sü lés: „Ha ta-
lom má mo ra, / kés ke res cse cse mõt: / 
po kol és menny or szág / osz toz ko dik 
rajtunk… mert szín rõl szín re csak égi-
tes tet lá tunk.” (Zoszima gyer tyái)

Ez utat nyit hat na egy faj ta ne ga tív 
te o ló gi á nak, amely ben a me ta fo rák, 
me to ní mi ák ér vé nyes sé ge meg kér dõ-
je le zõd het ne, és a je len tés inverzitása 
kap na ab szo lút ér vé nyes sé get. Itt azon-
ban más ról van szó. Az el bi zony ta la-
no dás, a ki fe je zés fö lös le ges sé ge, le he-
tet len sé ge he lyett a még is-, il let ve az
így-is-meg-úgy-is-érvényességet, egy-
faj ta po la ri zált je len té ses sé get fel té te-
lez, amely ben a sza vak ön ma guk ra és 
ön ma gu kon túl ra egy aránt utal nak, de 
a transz cen den ci á ra, az örök ké va ló ra, 
a tel jes ség re va ló vo nat ko zás ban ez a 
di a lek ti ka vé gül is fel ol dó dik; hi szen 
az ér zé ki vi lág sok szí nû sé ge is meg-
õr zõ dik, tük rö zõ dik – mint fé nyek a 
ví zen („a vi lág te rem tés utá ni / el sõ
perc és az idõ bõl / most le tört da rab / 
egy for ma mé lyen / együtt he ver.”) –, 
és nem el mú lik ben ne.

„igaz és nem igaz 
/ egy más ra ros kad, 
kö zös egy vi rá got 
hajt ful do kol va.”

(Ba rokk tö re dék)

A vi lág ele ven sé ge, a lé te zés szép-
sé ge ezért le het még is tár gya a ver sek-
nek. A lé te zõk ben mun kál ko dó erõ, 
ener gia mind az ér te lem adó alap fe lé
tö rek szik, a mû vé szet pe dig már itt 
ki sza kít ja õket idõ be li sé gük bõl. (Fes-
tõ-lány Rabacban)

Az ele ven ség cso dá la ta pe dig már 
egy ki ter jesz tett, még is in tim ero ti kát 
visz a ver sek be, a vo nat ko zá sok, ala-
ku lá sok, for mák já té ka mind te rem tõ 
ak tu sok. Az ér zé ki ség, az ér zék szer-
vek kel meg ra gad ha tó va ló ság moz-
gá sá nak meg fi gye lé se az ösz tö nök 
he lyett a szem lé let szá má ra fe de zi 
fel és tart ja meg az erotikumot. A 
tö rek vés, a ke re sés vá ro so kat, tá ja kat, 
em be re ket, tár gya kat kap csol ös  sze, 
mint a Gyõ ri Te Deum cí mû vers ben. 
A for mák, szí nek, han gok, men  nyi sé-
gek, mi nõ sé gek a kép ze let anya gá ul 
szol gál nak. Az as  szo ci á ci ós tech ni ka 
ki tá gít ja a be fo gad ha tó, szem lél he tõ 
te ret, és a lé te zés szép sé ge fe lett ér zett 
há lát, re ve lá ci ót, orgiasztikus él ményt 
ered mé nyez. Az em lé ke zés és kép ze-
let al kot ta kép át lé nye gül ve, mi ti zál va 
õr zõ dik meg, s e mi ti zá lás ból a lé te zés-

nek épül temp lom, amely nek ha rang-
ja ne vet, a ha jók közt an gyal szár nyak 
su han nak.

„Mert Gyõ rött már mind ég nyár van,
mint egy kor az uszo dá ban:
est-ru hát lan lány ár nyé kok
fut nak csil lám-fa lon még ott
dé li me leg ró zsa szín ben –
ha rang ne vet, vagy az Is ten.
(…)
s fo lyók tük re i be tûn nek
dom bok, bá li csil lár ke rek
üveg tál-for mák, égi ek
s el rej tett ma dár szárny fé le
föl sü tõ la poc kák éle,
ge rinc ívû kön  nyû vá za
kép ze le tem le igáz va.”

Kér dés azon ban, hogy ez a há la
ki nek szól? A lé te zés nek, de egyút-
tal Is ten nek, mint el sõ te rem tõ nek is. 
Czigány György szá má ra az el mú lás, 
a ha lál ép pen az ál tal vá lik prob le ma-
ti kus sá, hogy a lé te zést ma gát fél ti. 
A Zsu zsan na-cik lus Temp lom a test
cí mû da rab ja i ban a meg cso dált fi a tal 
lány alak ja, ho zsan nás szív ve ré se, „a 
meg haj ló láb moz du la ta”, az el kép zelt 
sze rel mes ke dés szem be sít ve a vé ges-
ség tu da tá val, a há la kor lá to zott sá gát, 
csak Is ten re, il let ve vé ges idõ-beli 
ér vé nyes sé gét fel té te lez né. „Ve lük 
ma rad-e há lánk töm jén il la ta, / ha 
nem le szek?”, „Mag vak va gyunk-e,
vagy hul la dék?”

A sem mi, a meg sem mi sü lés gon do-
la tá val va ló küz de lem ép pen az eg zisz-
ten ci a liz mus ta la ján áll va, a bi zony ta-
lan ra va ló rá kér de zés ben vál hat gyöt-
rel mes sé. A ha lált, a szét bom lást, az 
anyag tól va ló hát rá lást a kép ze let is 
csak rész le ge sen ké pes meg ál lí ta ni, s 
a ké tely így nyer het te ret a hit tel szem-
ben. Az Ag gály cí mû vers vé ge ki is 
mond ja: „meg ej tõ en nagy / ben nem a 
bi zony ta lan ság mind ar ról, / amit el tö-
kél ten hi szek.” A Hány óra cí mû ben 
új ra az idõ mú lá sa/fo gyá sa a té ma:
„Meg né zed, men  nyi az idõ. Mint ha
/ egy perc cel ez elõtt / töb bet mu ta tott 
vol na. Ir gal mat lan bi za ko dás részt 
ven ni / az idõ mú lá sá ban.” És vé gül
a Ru hánk zá rá sa: „de ha még is ki bú-
junk be lõ le / és le ráz zuk ma gunk ról: 
Vis  sza fo gad ru hát lan ság ban / amit ott-
hagy tunk: csu pasz ten ger – / va la mi 
örök ké va ló ság.”

Czigány György ver sei mint ha egy 
nagy bel sõ mo no lóg tö re dé kei len né-
nek, ame lyek a bel sõ fe szült sé get az 
egy más ra vo nat ko zás ban igye kez né-
nek ki ol ta ni, a bi zo nyos ság ban, a hit-
ben, mi köz ben a lé te zés te de u mát épí-
tik. Ez az épít ke zés azon ban so ha nem 
fe je zõd het be, sem a szer zõ és a vi lág,
a szer zõ és ol va só vi szony la tá ban. 
A lét ele ven sé ge, vál to zé kony sá ga a 
há la adás újabb és újabb for má it kí nál-
ja és igény li. Az ol va sók tól mo no ló go-
kat, de leg alább kér dé se ket kö ve tel, 
ame lye ket a sze re tet il leszt eb be az 
em be ri s ta lán nem túl sá go san em be-
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ri épít mény be, ame lyet 
re mény nek ne ve zünk.

Czigány György köl té-
sze te lé nye get és emi att 
min dent érint. A lé te zés, 
az idõ be li ség mint alap-
prob lé ma nem áll meg 

ön ma gá ban, mert ön ma gá ból nem 
ma gya ráz ha tó – vagy ha még is, eb ben 
a köl té szet ben jó val több rej lik. A hit-
bi za lom és a lét él mény fe szült sé ge, 
a rá kér de zés, a mi ér tek és ho gya nok 
po lé mi á ja. A szem lé lõ dés és ki fe je zés 
elõbb szét tar tó gaz dag sá ga, majd egy 
még is-mo rál nak, az élet sze re te té nek, 
az alá zat nak, há lá nak igen lé se, egye te-
mes sé gé nek eti kai-esz té ti kai ér vény re 
jut(tat)ása. A nem-lé te zés re, örök ké va-
ló ság ra, idõ fe let ti ség re va ló ál lan dó 
vo nat ko zás, nyel vi-gon do la ti sû rû ség 
te szi a ver se ket iz gal mas sá. Czigány 
György hu má nu ma, a lét kér dés hit és 
ér te lem ol da lá ról tör té nõ meg kö ze lí-
té se e lí rai tel je sít mény ben is kí nál ja 
ma gát lé nye günk bõl fa ka dó eg zisz-
ten ci á lis irá nyult sá gunk nak. Há la a 
létezés(é)ért.

(Szent Ist ván Tár su lat, 2006)
Szalai Zsolt

Ismert szom júság
(Borbély Já nos: Foly tonos al konyat)

Va jon mi lyen a hir te len meg ál lí-
tott, ki me re ví tett pil la nat fény ké pe, 
az elõz mény tõl és a kö vet kez mény-
tõl le csu pa szí tott idõ ál la pot raj za, 
va jon men  nyi meg rá zó fel is me rés és 
ön ma ga egész vol tá nak ki fe je zé sé re 
áhí to zó meg fo gal ma zat lan ság sû rû sö-
dik ös  sze az em ber ben ak kor, ami kor
lí ri kus ként eb ben a hely zet ben ön ma-
gá ra esz mél, s át fut raj ta köl tõ-éle te 
sommázatának egy-egy da rab ja? 
Eb bõl a hir te len meg der mesz tett 
be nyo más ból, eb bõl a tu da ton át iram-
ló gon do lat fosz lány ból is szü let het 
meg a vers, épül het ki egy-egy ere-
de ti köl tõi arc él? Lás suk be, a köl té-
szet nek, szám ta lan le he tõ sé ge kö zött, 
af fé le cso dá ja is lé te zik, ame lyik ezek-
bõl az áram ütés sze rû vil la ná sok ból is 
ké pes ka ted rá list épí te ni.

„Lát ja Is ten, hogy ál lok a na pon”
– jut eszem be hir te len Pi linsz ky em lé-
ke ze tes pil la na ta, a ma gyar köl té szet 
ta lán leg szebb, leg töb bet mon dó imp-
res  szi o nis ta ké pe, mi köz ben a Foly to-
nos al ko nyat kö te tet ol va som.

Itt ál lok a vi lág ban, egye dül, a 
kony há ban, te ás csé szé vel a ke zem-
ben, szo bám ban, bil le gõ író asz ta lom-
nál, tár gya im mal kö rül vé ve, va la hol
a vá ros ban stb., ki sza kad va a foly-
to no san za ka to ló idõ bõl, s ép pen 
va la mi tör té nik ve lem, va la mi re gon-
do lok, amit fel tét le nül rög zí te nem 
kell, mi  e lõtt vég leg rá kö ve se dik az 
idõ – mond ják Bor bély Já nos ver sei. 

A vers te hát e köl tõi szem lé let sze rint 
is csak úgy ír ha tó le, aho gyan egy kép-
zõ mû vé sze ti al ko tás: egyet len hi te les 
pil la nat mi nél hi te le sebb rög zí té sé nek 
cél já ból, mi kép pen azt haj dan az imp-
res  szi o nis ták tet ték. So ha az elõt te,
so ha az utá na va ló idõ be li lé te zé sé-
ben, mert ezek ben az ese tek ben az 
egész tör té net nem le het ér vé nyes.

Lát szó lag hos  szan va jú dott ez a 
könyv Bor bély Já nos mû he lyé ben. 
Hu szon hat évig. Egy em ber öl tõ ig. 
Úgy lát szik, hogy köl tõ jé nek nem 
volt ve le ho va si et nie. S ez az al ko-
tói at ti tûd nem kár hoz tat ha tó, hi szen 
min den vers nek, min den vers ben 
meg szü le tés re vá ró vi lág kép lét re jöt-
té nek sa ját, elõ re meg nem ha tá roz ha-
tó, ér ték be li ál la po to kat egy ál ta lán ki 
nem je lö lõ, a köz na pi ként te lõ idõn 
ma gát kí vül he lye zõ ki fu tá sa van. 
Sa ját tör vé nye, amely re az ön ma guk 
ka no ni zá lá sá ra vá ró ön je lölt sza bá-
lyok nem vo nat koz nak.

A hu szon hat év alatt Bor bély szö-
veg fel épí té sé nek tech ni ká ja alig vál to-
zott. Sok más egyéb, a vers szö veg ben 
vis  sza té rõ en je len lé võ, más stí lus sa já-
tos ság mel lett ezért is kel ti egy sé ges, 
egyet len al ko tói kor szak alatt ke let-
ke zett kö tet be nyo má sát a könyv. 
A köz pon to zás nél kü li, ál ta lá ban 
két té te les – té zis–an ti té zis fel épí té sû 
– vers szer ke zet, a le csu pa szí tot tan 
szi kár, ú.n. „köl tõi ké pe ket”, az ezek 
ál tal köz ve tí tett emo ci o ná lis töl tést 
szán dé ko san ki ik ta tó nyelv hasz ná lat 
az el sõ, az 1979-ben meg je lent Egy-
sze rû ez kö tet óta ked velt mód sze re 
Bor bély köl té sze té nek.

A fent em lí tett tu laj don sá gok 
mi att Bor bély Já nos ver se a fe lü le tes 
ol va sat szá má ra vis  sza fo gott nak, ki fe-
je zet ten fo gal mi nak tû nik, pe dig köl-
tõ je va ló já ban nem tesz mást, csu pán
szi go rú an ra gasz ko dik ah hoz, hogy 
sem mi kül sõ kö rül mény ne za var ja 
meg a rög zí ten dõ pil la nat ob jek tí ven 
ma gán va ló hely ze tét, az az a lí rai hõs 
ra gasz ko dik a min de nek fö lött va ló 
pon tos lét hely zet-meg ha tá ro zás hoz. 
Az sem ta gad ha tó azon ban, hogy 
ha gyo má nyo sabb, be fo gad ha tóbb vol-
na a ver set ér tel me zõ szi tu á ció, ha a 
Bor bély-köl té szet be va la mi kép pen 
be le hall ha tó vol na az „idõ zú gá sa”. 
Leg alább va la mi múltidejûségé. 
Enélkül az el vár tan egye te mes nek 
mond ha tó össz hang zat nél kül azon-
ban au ten ti ku sabb, meg rá zóbb, sal-
lan gok tól men te sebb, le tisz tí tot tabb, 
s ta lán: kö nyör te le nebb, szán dé ká ban 
cél ra tö rõbb is a vers, hi szen sem mi
alól nem ad ki bú vót, meg fel leb bez-
he tet len igaz sá got rög zít. Nem kí nál
a lé lek szá má ra édel gõ me ne dé ket, 
csak az él mény egy sze ri le kép zé sét, 
a szo bor sze rû sé gé ben meg ra gad ha tó 
lát ványt: „het ve nes évek bõl va ló / 
szar ko fág / gyö nyö rû / akár an tik elõd-
je / is me ret len be tûk / a vö rös víz be 
bé nult / sam po nos pa lac kon / örök lét / 
ter jen gõ zöld al ma-szap pan il lat / em be-

ri fej me red ki / a már ván  nyá fa gyott
kád víz bõl / ar cán hi ber nált nyu ga lom 
/ por ce lán pe re men / csuk ló kéz fej
ápolt uj jak”. Az idé zett Szar ko fág
cí mû da rab a Bor bély-vers majd nem
min den jel leg ze tes sé gét ma gán vi se-
li: a két té te les, té zis re és an ti té zis re 
ta golt vers szer ke ze tet, az egyet len, 
lé nye gi vil la nás ra épí tett, ki me re ví tett 
ké pi hely ze tet, a szö veg test nek a kom-
mersz idõ bõl ki sza kí tott je len tés tar to-
má nya mö gött ra va szul el rej tett mély 
lí ra i sá got.

A Bor bély-vers lí ra i sá ga azon ban 
nem csak a szö veg test mö gé el rej tett 
je len tés me zõ ben csil lan fel csu pán:
ott van a kül sõ kör nye zet és a lé lek
újabb és újabb rez dü lé sei ál tal ki vál-
tott ál lan dó an vál to zó lá tás mód ban is. 
A kö tet öt cik lu sa eb bõl ki fo lyó lag öt, 
egy más tól jól el kü lö nít he tõ vi lág szem-
lé let ter mé ke. Na gyon jel lem zõ a tu da-
tos kö tet épí tés re, hogy az Egy sze rû 
ez kö tet öt ven hat ver sé bõl mind ös  sze 
ti zen négy da ra bot tar tott ér de mes nek 
ar ra a köl tõ, hogy az új könyv be fel-
ve gye, olya no kat, ame lyek a má ra
ál lan dó sult, a szok vá nyos tól és a ma 
di va tos tól igen csak el té rõ, pu ri tán 
vers esz mé nyé nek ma ra dék ta la nul 
meg fe lel nek. Bor bély ki ha gyott az 
el sõ könyv al ko tá sai kö zül min den 
olyan ver set, ami va la mi kép pen a het-
ve nes évek vers tí pus-ha gyo má nyát, 
mes te rek hez va ló kö tõ dé sét tük röz-
te, ami sze mé lyes, ne tán ön élet raj zi 
él mény kört tar tal ma zó volt. Ti zen ötö-
dik ként át ír va köz li az Év gyû rûk, cél-
táb lák cí mû ver set, be épít ve a Zanza
a het ve nes évek bõl cí mû kor sza kot 
le zá ró kis cik lus ba.

A gya kor lott vers ol va só nak biz to-
san fel tû nik, hogy az egyes cik lu sok 
szem lé le ti vál to zá sai nem le het nek az 
al ko tói sze szély vé let len kö vet kez mé-
nyei, sem pe dig egy sze rû te ma ti kai 
vál tá sok. Sok kal in kább egy köl tõi
fej lõ dés rajz meg ha tá ro zó ve tü le tei. S 
va ló ban: aho gyan a Rész le tek a vá ros-
kép bõl ver sei jel zik egy köl tõi pá lya
erõ tel jes új ra kez dé sét, a cik lus ról 
cik lus ra ta pasz tal ha tó stí lus- és vi lág-
lá tás be li el moz du lá sok et tõl kezd ve 
akár ön ké nye sen is: kro no ló gi ai sor ba 
lesz nek épít he tõk.

A Rész le tek a vá ros kép bõl cik lus 
köl te mé nyei már az el sõ kö tet után 
ki ala ku ló újabb vers írá si mód szer 
je gyé ben szü let tek, s ta lán a leg vég-
le te seb ben, leg szi ká rab ban kép vi se lik 
ezt, az imp res  szi o niz mus pil la nat rög-
zí tõ tech ni ká já val an  nyi ra ro ko nít ha tó 
szem lé le tet. A Gyõ ri la pok négy so ro-
sai és a fen tebb már idé zett Szar ko fág
pél dá ul szin te ész re ve he tet le nül rö vid, 
vil la nás nyi idõ pil la na to kat szi lár dí ta-
nak meg. A (sze mér me sen) al cí met 
vi se lõ vers csu pán át su ha nó gon do-
lat nyi, idõ és tér nél kü li só haj tás nyi: 
„hány szor volt hogy fel ajánl koz tam 
/ mon do gat va ma gam ban szán dé ka i-
mat / vár va a vá laszt a kez de mé nye zõ 
szót / és hall gat tam sze mér me sen”.


