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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”.
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A mû al ko tás ban gon dol ko dó lény, 
ese tünk ben a köl tõ, elõbb-utóbb kény-
te len rá döb ben ni ar ra az egy sze rû tény-
re, hogy a vi lág ban el fog lalt hely ze te 
még ak kor is ab szurd, ha szán dé ko san 
– és ta lán ön vé de lem bõl is – csu pán 
vé kony ka sze le tet vizs gál meg vers té-
má já nak kör nye ze té bõl. Az idõ a leg-
ap ró zot tabb ál la po tá ban is ugyan az 
az idõ ma rad, s eb ben a mik ro-idõ ben 
gro teszk ké tor zí tot tan is fel is mer he tõ 
lesz a vá gya i ban meg csa la tott em ber: 
„a réz tö kû ba goly még sem el is mert 
/ az alap fo kú szak iro da lom ban / mi 
mást is te het nék egye bet / az ud var 
tyúk ól ja i nak sö tét egén / hogy el va-
ca kol ga tok még ki csit / réz tö kû ár nyé-
kom mal óva to san” – amint szar kasz ti-
kus ön iró ni á val szin te kí vül rõl fi gye li 
ma gát, ezt az ir ra ci o ná lis lé te zõt A
réz tö kû ba goly cí mû vers ben; de A
kert ál la tai más da rab ja i ban is ugyan-
úgy, mint pl. a Ha már, Kon szo li dált 
éve ink, Úgy haj nal fe lé el ha tá roz za, 
Idé zõ jel cí mû ek ben. 

Ahogy ha la dunk az ol va sás ban 
a kö tet zár la ta fe lé, a fi zi ka i lag, 
lát vá nyuk ban is ész lel he tõ pil la nat-
moz za na tok úgy ad ják át he lyü ket 
fo ko za to san a gon do la ti, bel sõ, egy re 
in kább a fi lo zo fi ku san is fel fog ha tó, 
lélekmélyben le zaj ló át vil la ná sok nak. 
A kül vi lág fé nye egy re sö té tül, ami 
vi lá gos ság le het sé ges, az leg in kább 
a ben sõ bõl ra gyog fel. Bár men  nyi re 
is az éles sé gük ben ki ra ga dott, ün ne pi-
nek, ki vé te les nek szánt moz za na tok ra 
épí tet te vers vi lá gát a köl tõ, be kel lett
lát nia, hogy raj ta kí vül ál ló okok ból 
még ezek az ap ró idõ-mor zsák is 
hi bás nak bi zo nyul tak, s ké pe sek vol-
tak el vé gez ni pusz tí tó mun ká ju kat: 
„va la hogy mos ta ná ban ott bent / 
egy re ke ve sebb az ért he tõ szó mon-
dat / egy re ke ve sebb ami re vá la szol ni 
le het ne” – ál la pít ja meg ke se rû en A
pusz tu lás je le i ben.

A rö vid, mind ös  sze ti zen négy ver-
set hor do zó Is mert szom jú ság cik lus-
nak, s a ben nük fog lalt mar kán sabb 
ver sek nek, a Jós lat nak, a Tét len és 
min den nap inak és A vesz test kivég-
ziknek ez a leg fon to sabb ta nul sá ga.

A kö tet zá ró, s egy ben min den ed dig
el ért köl tõi ered ményt sum má zó Idõ-
sor cik lus nap ló ver sek so ra. Egy lé lek
rez dü lé se i nek le nyo ma ta ié. A pá lya ív 
csú csa in nem ele gen dõ rög zí te ni az 
idõ pil la nat ál lan dó an vál to zó szí ne it, 
meg is kell ál lí ta ni, ki is kell pány váz-
ni a mind un ta lan em ber tõl el sza kad ni 
kí vá nó idõt. A hi te le sí tés cél já ból ki 
kell mon da ni, hogy a vers gon do lat 
meg szü le té sé nek, át fu tá sá nak és ki al-
vá sá nak egy sze ri pil la na tá ban ép pen 
23 óra 10 perc van, vagy ta lán 19 óra, 
hi szen ami vel a to váb bi ak ban szem-
be fo gunk ta lál koz ni, ma ga a töb bé
vá la szo kat nem kí ná ló, örök anyag ta-
lan ság, ami hez oda ér kez ve már hi á ba 
pró bá lunk új ra fo gal maz ni bár mit. A 
vers most már nem el sõ sor ban a köl tõ
és a vi lág am bi va lens kap cso la tá nak, 

ha nem leg in kább egy-egy meg ér zés-
nek, egy-egy át fut ni aka ró gon do lat-
nak az imp res  szi ó ja. Egy meg szen-
ve dett s na gyon ere de ti lá tás mód dal, 
mód sze re sen s ma gas szín vo na lon 
ki mun kált, ön tör vé nyû en meg al ko tott 
lí ra vi lág ös  sze ge zé si szán dé ká nak 
ki nyil vá ní tá sa. A „mit lá tok”, „mi hez
vi szo nyí tom hely ze te met” he lyén a 
„mi re gon do lok az es té ben, ami kor 
át gon do lom az éle tet” idõ sza ka jött 
el. So ha sem dél elõtt, so ha sem ve rõ fé-
nyes nap sü tés ben, még csak a foly to-
nos al ko nyat ban sem. Fon tos, em bert
és sor sát meg ha tá ro zó em lé kek ké pei 
su han nak át ilyen kor (feb ru ár 2. 19 
óra, szep tem ber 13. 21 óra 40 perc, 
má jus 6. 22 óra 40 perc), s pon tos zár-
la tok raj zo lód nak ki a foly to nos éj sza-
ka fe lé ha la dó idõ ben: „nincs már a 
te kin te tem ben / sem mi szán dék / nem 
kell osz toz nom” (már ci us 29. 23 óra 
16 perc); „nem kell ke res nem sem mi 
vá laszt / és mind az amit ma gam ban 
hor do zok / ma rad hat ön nön ká o szá-
ban” (jú li us 5. 23 óra 20 perc).

(Ha zánk Könyv ki adó, 2006)
Kemsei Ist ván

Az ima lé legzõ nyel ve
(Varga Má tyás: a leg hosszabb út)

Mar tin Buber egyik szép ta nul má-
nyá ban azt mond ja a nabiról, az ószö-
vet sé gi pró fé tá ról, hogy „rez gõ, mág-
ne ses tû, mely Is ten fe lé mu tat”. Ez a 
kö zös ség fe lé mu ta tás an nak a bel sõ
tar ta lom nak a meg val lá sa ként re a li zá-
ló dik, ami a pró fé ta lé té nek alap já vá 
és fel té tel évé lett, az az a sza vak kö zé 
ékelt lé lek fe szült sé ge ként. Az is te ni 
és az em be ri szó kö zöt ti prés ben így 
min den, amit a pró fé ta mond, en nek
a fe szült ség nek a drá mai meg je le né se, 
va ló já ban te hát lá to más ként meg je le-
nõ val lo más, kon fes  szió.

A lí rai meg nyi lat ko zás mo dern ko ri 
ér tel me zés tör té ne té nek egyik alap té-
má já vá vált e be széd val lo más ka rak-
te ré re vo nat ko zó ér dek lõ dés. Eb ben 
a dis kur zus ban a konfesszionális 
be széd  a bel sõ, a ben sõ olyan ar ti-
ku lá ci ó ja, mely ben a szü le tõ hang 
ezen bel sõ/ben sõ kép vi se le té vé vá lik. 
Ez zel a „he lyet te sí tés sel” azon ban 
egy szer re egy sza ka dék is kép zõ dik 
az Én és a Hang kö zött, ez a sza ka dék 
azon ban új he lyet te sí té sek szin te vég-
te len meg kép zõ dé sét te szi le he tõ vé. 
Az zal ugyan is, hogy az én hang ként
ar ti ku lá ló dik, meg is szû nik arc ként
lé tez ni. Ez zel együtt a mû ol va sás 
ál ta li szü le té sé bõl a vers te rem tõ én (a 
szer zõ) azért zá ró dik ki, mert a he lyé-
be lé põ ol va só én a han got, a ver set
ép pen ön nön én sé gé nek meg ta pasz ta-
lá sá ra köl csön zi.

Te hát ami kor egy arc a val lo más-
ban ön ma gá nak han got ad, min dig

egy má sik arc, egy ál ta lán 
a Má sik meg te rem té sé nek 
a le he tõ sé gét tud ja biz to sí-
ta ni. A kon fes  szió fö löt ti 
szer zõi le gi ti mi tás el vesz té-
se azért is el ke rül he tet len, 
mert a val lo más ter mé sze té-
nek pil la nat ál ta li kikényszerítettsége 
ment he tet le nül rög zül az idõ ben. Azt 
is mond hat nánk, hogy a val lo más 
a be széd idõ ál ta li ki tün te tett sé ge, 
hi szen a val lo más nem szár maz hat a 
be széd ál lan dó sá gá ból – csak a szó hoz 
ju tás szû kös ide jé ben van mó dunk val-
lo más ra. Ám ami kor a val lo más mint 
írás ban rög zí tett be széd for ma a re le-
váns idõ re ve lá ci ó ja lesz, már le vált
a pil la nat ról, te hát nem le het ön nön
ide jé ben sem. A val lo más min den ko-
ri sor sa így az ere de ti in ten ci ók ból és 
fel té tel rend szer bõl va ló tra gi kus ki ve-
tett ség, s ez az a sa já tos ság. ami ért 
az újabb ér tel me zé sek e be széd for ma 
tanúsítóképességét, az az az ere de ti 
in ten ció kép vi se le té nek le he tõ sé gét 
gyak ran kri ti kai szkep szis sel tár gyal-
ják (lásd pl. Kul csár Sza bó Er nõ: A
sze rel mi lí ra vé ge c. ta nul má nyát. 
Al föld, 2006/7).

Ez a szkep szis el sõ sor ban a sze-
mé lyes ség vagy az in ti mi tás ver bá lis 
kö zöl he tõ sé gé re vo nat ko zik. A szó 
mö gött ál ló szub jek tum kö zöl he tet len-
sé gé nek té te le zé se ér te lem sze rû en tár-
gyi a sít ja és ne ut ra li zál ja a val lo má sos 
be széd él mény vo nat ko zá sa it. Ezen 
meg kö ze lí tés sel szem ben azon ban 
rend re fel tû nik a prob lé ma egy más 
irá nyú meg kö ze lí té se. A lí rai köz lés
sze mé lyes sé gé nek re ha bi li tá lá sa je le-
nik meg pél dá ul René Char ne ve ze tes 
ál lí tá sá ban: „A vers min dig va la ki hez 
szól.” Ugyan így a szó köz ve tí tõ ka pa-
ci tá sá nak ere jét és fon tos sá gát hang-
sú lyoz za Oszip Mandelstam hí res 
pa lack-ha son la ta, mi sze rint a vers, 
akár ha jó tö rött szá má ra a pa lack ba 
zárt szó, az egyet len esély el jut ni a 
má sik hoz, aki egy konk rét „te” alak za-
tá ból bár ki ál tal he lyet te sít he tõ „én” 
lesz. Ilyen mó don a lí rai meg nyi lat-
ko zás fun da men tá lis sa já tos sá ga ként 
ér tett aposztrofikusság a val lo más vers 
po é ti ká ját is új ér tel me zé si ke ret be 
he lye zi. Esze rint ugyan is va ló ban a 
val lo más lét ke re te, de egy szer re kül-
de té se is a sa ját ide jé bõl va ló ki sza-
kí tott ság ép pen úgy, mint az én rõl
tör té nõ le vá lá sa. A vers nem az én-t 
„vi szi” a má sik hoz, ha nem mint szó a 
sem mi bõl, egy ide gen idõ be ér ke zik, 
hogy egy hal lás itt-és-mostjában meg-
ta lált le gyen.

Ta lán nem tû nik fe les le ges nek 
a rö vid el mé le ti be ve ze tés a Var ga 
Má tyás ver ses köny vé rõl szó ló re cen-
zió ele jén, hi szen a leg hos  szabb út
cí mû kö tet a val lo más sze rû be széd 
po é ti kai alak za ta i ban ké pe zi meg vi lá-
gát. An nak el le né re is ál lít hat juk ezt, 
hogy eb ben az eset ben a val lo más té tel 
so rán alig-alig kép zõ dik meg bár mi fé-
le per so na, hi szen már a szö ve gek 


