
nagyra nyílt száj, / ahogy hány. Úgy száll, úgy / száll le rá, a konfetti száll. / És
néha nyújtja az ujját, / az édes ujjait, nagy csontos ujját / fel. Porcukor rajta tej-
színbe / ragadva. Bekapja az ujját, / szopogatja, majd megint nyújtja / magasra. Az
édes égen túlra, / az édes égbe néz...”, ez igen. Kicsit bôvebben: fantasztikusak az
áthajlások, az alliterációk és belsô rímek. És ahogy egymásba játssza a profánt, a
szakrálist, a költôit, az érzékit és a giccset, ami Borbély egész költészetének na -
gyon lényegi jellemzôje – a Halotti pompával ez egészen váratlan távlatokat kap –,
számomra nagyon izgalmas, nem kimondottan otthonos, de nagyon gondolatéb-
resztô nyelvi teret nyit meg, ahol a késôbbiekben is szívesen idôznék.

VALASTYÁN TAMÁS

Az átírás gesztusai
KAFKA-PARAFRÁZISOK BORBÉLY SZILÁRD MûVEIBEN

Az apró különbségek poétikája

Van valami megrendítô ellenerô, ellenmozgás abban, ahogyan Borbély Szilárd
Franz Kafka szövegvilágához viszonyul, ahogyan Kafka néhány szövegével bánik.
Sti lisztikai transzformációk, sôt szó szerinti átvételek révén idézi meg a XX. száza-
di irodalom paradigmatikus alakjának szövegeit a költôként, íróként, kritikusként s
irodalomtörténészként is különleges életmûvet maga után hagyó szerzô. Méghoz -
zá az eltüntetés, megsemmisítés ellenében vonatkoztatja önnön teremtôerejét Bor -
bély a kafkai textusok világára, miközben éppen ezáltal tûnik el az ô lírai énjeinek
hangja, tónusa, írott jelekbe foglalt létmódja. S ami létrejön, azt a valami mást, azt
éppenséggel e hiány táplálja. Ily módon a Borbély Szilárd mûveiben fellelhetô Kaf -
ka-átírások szövegszerû vagy hangban feléledt létének alapja a megsemmisítô
halál. Mindez nem esetleges. Éppen a Kafka-olvasás, vagy a kafkai világhoz való
kap csolódás kívánja meg, szinte szükségszerûen, valamiféle hiány-effektusra való
ráhangolódás dramaturgiáját. „Minden írás a semmibe vezet, ezt soha ne feledje” –
mondja a Kafkas Sohnban [Kafka fia] a rabbi Anselm Kafkának, vagyis Franz Kaf -
kának, akit a hiány mint a jövô genocidiális megrablása, a jelen életközege és az
írás lehetôségfeltétele egyként jellemez.1 Mint ismeretes, Kafka arra kérte barátját,
Max Brodot, hogy teljességgel semmisítse meg mûveit. Walter Benjamin írja inge-
niális Kafka-értelmezésében, hogy aki Kafkával foglalkozik, annak kötelessége szá -
 molni ezzel a kéréssel. „Tudvalevô, [Kafka] mennyire tartózkodó volt. Végren de -
lete megsemmisülésre szánja, mindenestül, ezt az egész költészetet. Aki Kafkával
fog lalkozik, ezt a végrendeletet nem kerülheti meg; és a testamentum szerint mû -
vészete nem elégítette ki a szerzôt; igyekezetét elhibázottnak ítélte meg, s önma-
gát azok közé sorolta, akiknek kudarcot kellett vallaniok.”2

Nos, Borbély Szilárd egy sajátos módját választotta annak, hogy megfeleljen a
kafkai testamentumnak. Inverz módon eljárva, a teremtés ellenerejét maximalizál-
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va, kafkai hypotextusokat felhasználva írja újra ennek az univerzumnak bizonyos
szö vegrétegeit, helyesebben írja át azokat – immár egy teljesen más szöveguniver-
zumot, a saját világát megalkotva. Gérard Genette nyomán „komoly transzformáció-
nak” nevezném Borbély hypertextuális eljárását, még közelebbrôl átírásról, transz -
pozícióról van szó. Genette szerint ez egy „semleges és tág terminus”, általa elke-
rülhetôek némely félreértelmezésre okot adó mozzanatok,3 bár voltaképpen nem
nagyon létezik steril kategorizálás minderre az átírási processzusra, hiszen Bor -
bély  nál is felfedezhetünk szeriôz gesztusai mellett játékos, ironikus, mi több, gro-
teszknek ható és polemikus momentumokat. A gesztus fogalmát jelen kontextus-
ban leginkább abban a fiatal Lukács György esztétikájában – még közelebbrôl Sø -
ren Kierkegaard és Regine Olsen szerelmi történetét elemzô esszéjében – körvo-
nalazódó értelemben használom, amely az élet elevensége és a forma valamiképp
szükségszerûen rögzült mivolta között vél kapcsolatot teremteni, amely kapcsoló-
dás révén a formáknak „életfokozó értékük” van, az élet pedig formába rendezôd-
ve kiemelôdhet „rendetlen sokféleségébôl”.4 Mint reményeim szerint láthatóvá vá -
lik, az átírás szintén az élet és a forma viszonyrendjére vonatkozik, ha immár per-
sze a hangsúlyok némiképp máshova kerülnek is ahhoz képest, mint azt Lu -
kácsnál olvashattuk. 

Az életmûben három olyan hely is van, ahol reflektáltan idézi meg Borbély Kaf -
ka szövegeit. Az egyik ilyen a 2003-as Berlin / Hamlet címû kötet Levél-szólamai-
nak füzére: ezekben a levelekben Borbély Szilárd Kafkának a tízes évek elején-kö -
zepén fôképp szerelméhez, Felice Bauerhoz – de másokhoz, pl. Grete Blochhoz
vagy Max Brodhoz – írt leveleit írja át a saját verse terébe. A tizenhárom levél ily
mó don kiad egy szerelmi történetet, ám e szólamok poétikai erejét befolyásolja,
telíti a kötet többi, esetlegesen, a sorszámozás rendje által meghatározottan elôke-
rülô – s a megszólalás szituáltságát színre vivô – szólama, az Allegória, a Töredék,
az Epilógus és a különbözô berlini helyszíneket megidézô nevek egymásutánja.
Oly módon pl., hogy a rögtön az elsô levélben szignifikánsan elôkerülô hiány-mo -
mentumokat („amikor / eltûntél a szemem elôl a szálloda kapujában”, „De / mikor
láthatlak már végre? Nyáron? De miért / éppen nyáron, ha karácsonykor se lát -
talak?”5) felerôsíti, azokra referál az elsô Epilógus ötödik darabja: „Mert azt mondja,
hogy / ne legyen ebben a hasonlatban / egyetlen hang sem. Csak mint a tiszta /
nemlét, amelyrôl nem tudhatom.”6 Vagy éppen az elsô Töredék elsô versszakja:
„Igen, fogalmazhatnék úgy, hogy / beszélgetésünk betölthetetlen ûrt / hagyott ma -
ga után. Azóta minden / nap ezt az ûrt is magába foglalja.”7

A másik olyan szöveghely, amelyben konkrétan megidézve elôkerülnek Kafka-
utalások, az a 2008-as novelláskötetben, az Árnyképrajzolóban található A bolgár
kalauz címû – a szerzô saját mûfaji megjelölése szerint – körülírás. A novella
olvasható pastiche-ként, még közelebbrôl polemikus parafrázisként, azzal a külö-
nös ismertetôjeggyel, hogy ez esetben a kafkai szövegvilág imitálva megidézett stí-
lusrétege mintegy alárendelôdik annak a szándéknak, amely arra irányul, hogy
Kosztolányi Dezsô Esti Kornél-novellafüzérének híres darabját a szerzô kritikailag
be mutassa – nota bene bírálja annak xenofób és nárcisztikus jellege miatt. Nos,
eh  hez hívja segítségül Kafkát. Helyesebben mint megfigyelôt vonultatja fel a szer-
zô Kafkát, híresen éles és kíméletlen kritikai képességét jelenítve meg az elbeszé-



lésben, azt az írói diszpozíciót s perspektívát, amelyet olyannyira jól ismerhetünk
a levelekbôl és a naplókból. A három részbôl álló Borbély-novella – mely mint
arra az alábbiakban ki fogunk majd térni, meglehetôsen túlzó módon igazságtalan
ér telmezése a Kosztolányi-novellának8 – második fejezete viszi színre a kafkai szö-
veg stilisztikai transzformációját, oly módon, hogy eljátszik azzal, hogy közread
egy ismeretlen részt Kafka Naplójából. Ebben a Franz Kafka ismeretlen Naplójából
címû részben azt olvashatjuk, hogy miként volt szemtanúja a naplóíró Kafka annak
a jelenetnek, amelyet mi Esti és a bolgár kalauz történeteként olvasunk Kosz to -
lányi novellájában. Ráadásul ez esetben is arról van szó, hogy a voltaképpeni kaf-
kai szövegimitációs eljárást telíti-árnyalja a novella többi része, az elsô, az Edvard
Beneš egy parlamenti felszólalásából, illetve a harmadik, a Walter Benjamin isme-
retlen feljegyzése címû szakasz. Az elsô oly módon, hogy a kirekesztést és a nyelvi
eltûnést tematizálja, a harmadik pedig úgy, hogy a fordítás-fordíthatatlanság di -
lemmáját élesíti ki szinte a paroxizmusig menve.

A harmadik hely, ahol Borbély Szilárd megidézi a kafkai szövegvilág és gondol -
kodói stílus számára fontos jegyeit, a 2017-ben a Suhrkamp Kiadó gondozásában
megjelent Kafkas Sohn címû, töredékben maradt regénye.9 A regénycím kettôs ér -
telmezhetôsége alapján a mû ötlete egyfelôl abból a Kafka számára – egzisztenci-
ális meghatározottságán túl – alkotási problémaként jelentkezô viszonyból nô ki,
mely az írót apjához fûzte, másfelôl Borbély Szilárd regénye tekinthetô narratív ön -
értelmezési kísérletnek, amely során a szerzô megpróbálja önnön megszólalásának
alapjait, kereteit, egyáltalán az írói nyelv lehetséges távlatait felmérni. Hiszen egy
hib rid narrátort alkotva10 voltaképpen írói nyelvének szerves részeként jelenik meg
a regényszövegben a jellegzetes önreflexív, saját alkotói s ontológiai helyzetét egy-
másból eredeztetô kafkai tónus. Itt is rábukkanhatunk Kafka-szövegek szó szerin-
ti átvételére, de leginkább a motivikus és stilisztikai transzformációkra esik a hang-
súly, melyek révén komoly, játékos, ironikus pastiche-ként olvasható a Kafkas
Sohn. Mindenesetre mintha itt jutott volna egymáshoz a legközelebb – már-már az
azonosságig fedésbe kerülve – a kafkai és a borbélyi nyelvet, gondolkodást, alko-
tói világlátást mozgató elv, persze megôrizve egy apró spaciális helyet, a differen-
cia helyét, melybôl az alkotás szelleme szabadon kiszökhet és érvényesülhet: tud-
niillik a kafkai szövegek narrátorát a Borbély-szöveg narrátora saját ikertestvére-
ként mutatja be. Rendkívül finom közelítô s távolító mozgások révén derülhet ki
mindez az olvasó számára. A regény Kafka und mein Zwillingsbruder [Kafka és az
ikertestvérem] címû szövegében olvashatjuk: „Mesélnem kell még az ikertestvérem -
rôl, aki tökéletesen megegyezik velem. Majdnem hajszálpontosan olyan, mint én.
Egy apró különbség van köztünk: a bal oldali íriszemen egy szabálytalan folt van,
olyan, mintha egy kis lyuk lenne a sugár alakú írisz szerkezetében, míg a folt nála
a jobb oldali íriszen található.”11 A részletnek az értelmezés számára kihívást jelen-
tô feszültsége a „vollkommen gleicht” („tökéletesen megegyezik”) és a „beinahe
haargenau” („majdnem hajszálpontosan”) kifejezések különbségébôl adódik; olyan
differenciális mozgások kiindulópontjáról van szó, mint ami a jobb és a bal ol  dal,
a folt és a lyuk jelentésbeli eltérését, egyszersmind narratív identifikációs erejét
képezi.

A következôkben ennek a három szövegkorpusznak a szorosabb olvasását kí -
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sé reljük meg.

Spácium (Levél-átiratok)

Amint az az eddigiekbôl is kitûnhetett, a Borbély-átírások kafkai szövegvilág általi
érintettségének van valamiféle genealógiája, vagy legalábbis rejlik a mélyén egy-
fajta potencializálódás, amely a mûvek belsô létét, rejtett elevenségét, mindenki
szá mára különbözôképp appercipiált mozgását egy sajátos, fokozatos kibontako-
zás formájában teszi megtapasztalhatóvá az olvasás során. Elôször majdnem szó
szerinti átvételekbôl kreált levél-versfüzért olvashatunk, ahol a kafkai személyes
hang – mondjuk így – megszüntetve megôrzôdik a lírai én diszpozícióiban, aztán
fôképp stilisztikai transzformációkkal keletkezô pastiche-t, amely még alárendelô-
dik egy másik, az adott szövegvilág szempontjából magasabb rendû szempontnak,
végül egy regény formájában transzponálódik a kafkai írói lét ontológiája, amely-
ben a narrátor reflektáltan vállalja fel differenciális azonosságát Franz Kafkával. Azt
állíthatjuk tehát, hogy Borbély Szilárd tudatos poétikai gesztusok formájában vi -
szo nyult Franz Kafka életmûvéhez.

Ha valaki megpróbál a kafkai írásmûvészettel konfrontálódni, az az esetleges
és egyéni érdekeltségen s érintettségen túl általában magának az irodalomnak a lé -
tével-lehetségességével szeretne, akar vagy kénytelen szembesülni. A kafkai írás-
nak – s ezen írás értelmezésének – a lehetôségtere voltaképpen magának az iro -
dalomnak a lehetôségterével azonos. Ha valaki Kafka szövegeit olvassa – a konk -
rét mûalkotások mellett a naplóit és a leveleit is, hiszen számos napló- s ma gán -
levél-részlet került át elbeszéléseibe, regényeibe12 –, akkor a konkrét, adott törté-
nésekben foglaltakon túl magának a modern irodalomnak a nyelvi létmódját ta -
pasztalja meg, az irodalom önszervezôdésének, poétikájának a gondját veszi ma -
gára. A Kafka-olvasás (és -írás), valamint az irodalomról való beszéd, gondolkodás
ezen elemi összekapcsoltságának mélyén a sorstörténés és létformálás szoros vi -
szonya bontakozik ki. Maurice Blanchot szerint az írás aktusa iránti elkötelezettség
szinte kiazmikusan összefonódik egy sajátos értelemmel, „méghozzá a sorsunk
egé szét magában foglaló kutatás értelmével”.13 Ám ez az összefonódás egy már-
már aporetikus feszültséget hordoz magában: amint az írók teremtô tevékenysé-
gük aktusában elmerülnek vagy feloldódnak abban, „ez az alkotási folyamat arra
kényszeríti ôket, legalábbis abban a pillanatban, hogy elkülönüljenek a létezéstôl,
hogy megszabaduljanak tôle, hogy a létezés érdektelenné váljon a számukra”.14

Ez a rendkívüli természetû dilemma Franz Kafka életében s írói munkásságá-
ban vált talán a legkiélezettebbé a modern európai irodalom történetében, de leg-
alábbis egyike azoknak az íróknak, akik a legkifinomultabban, egyszersmind a
legdrasztikusabban tárják olvasóik elé írói s mindennapi életük semmiféle nyuga-
lomban fel nem oldható drámáját. Naplóiban és levelezésében ennek a dilemmá-
nak számos aspektusát próbálja meg elemezni. Nagyon sok helyrôl lehetne mind-
ezt illusztrálandó idézni, én most egy Felice Bauerhoz írt, 1913. január másodiká-
nak éjjelén keletkezett levélbôl másolok ide pár sort: „A regény én vagyok, a tör-
téneteim én vagyok, hol akadna itt akár egy tenyérnyi hely is, kérlek szépen, a fél-
tékenységnek? […] Még ha veled együtt volnék, se szakadnék el a regényemtôl, az
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volna a baj, ha képes lennék rá, én az írással kapaszkodom bele az életbe, kapasz-
kodom abba a csónakba, amelyben ott állsz Te, Felice. Elég szomorú, hogy se -
hogy sem bírok fölkapaszkodni rá, drága Felicém, hogy ha az írásról lemondok,
ak kor lemondtam rólad, akkor lemondtam mindenrôl.”15 Kafka Felicéhez fûzôdô
sze relme tehát az irodalomhoz, az íráshoz fûzôdô viszonyán keresztül nyer értel-
met, Felicéhez az út az íráson át vezet. És szó szerint, megismerkedésük elején s
teljén szinte félnaponként írja neki Kafka a leveleit, az írásban, az írás révén élnek
együtt.16

A Berlin / Hamletben olvasható Levél-füzér hypotextusa tehát az élet és az írás
hipertrofikus viszonyát viszi színre. Ez természetesen megôrzôdik, s felismerhetô a
verstérbe transzponált lírai én attitûdjében is. A 16. [ Levél V. ] címjelzetû darabban –
amely Kafka Felicéhez írott, ’13. III. 16-17-i, III. 19-i és III. 21-i leveleit használja fel
hypotextusként – a személyes jelenlét, a valóságos én leplezetlen léte, a mindezt
vágyakozva elôirányzó szándék élesen konfrontálódik a levélírás biztonságot, egy-
szersmind rejteket, az elleplezés gesztusát is magában hordozó jellegzetességével:

Csak azért 
utazom Berlinbe, hogy megmutassam neked, akit megvesztegettek
a levelek, hogy ki vagyok én valóban. Írásban azért nem sikerült,
mert ellene szegültem saját magamnak: a valóságban nem maradhat

rejtve semmi. A jelenlét megcáfolhatatlan.17

S jóllehet majdnem mindegyik levél tematizálja a felek közti távolság és az éppen
e távolság révén megélhetô eleven közelség feszítô dichotómiáját,18 a hypertextuá-
lis eljárás által született verstérben a valóságos távolság és a remélt közelség ellen-
téte valamiképp ironikus színezetet kap a hypotextusban megjelenítetthez s olvas-
hatóhoz képest. Voltaképpen ez az elcsúszás-eltérés, elcsúsztatás, eltérítés, ez a
spa ciális gesztus-teremtés a legizgalmasabb Borbély átírói tevékenységében.

Az írói létmód tehát kafkai szcenírozásban az öneltüntetés-önmegjelenítés sza-
kadatlan dinamikájában formálódik. A már idézett Blanchot errôl így ír: „Az író, aki
mûvet ír, egyszerre tûnik el s nyilatkozik meg a mûben. Ha a mûvet azért írta,
hogy megszabaduljon önmagától, elôfordulhat, hogy a mû magához köti, emlé-
kezteti önmagára, ha viszont azért ír, hogy a mûben nyilvánuljon meg s benne
éljen, akkor azt látja, hogy nem is csinált semmit, hogy a legnagyobb mû sem ér
fel a legjelentéktelenebb cselekedettel, és hogy a mû olyan létezésre ítéli, mely
nem az övé, olyan életre, mely nem is élet.”19 Az író tehát ki van szolgáltatva az
irodalmi nyelv s egyáltalán az alkotói mód lényegében rejlô kétértelmûség hatal-
mának. A saját teremtôi szándéka mintegy lepattan errôl a hatalomról, vagy éppen,
fogalmazhatunk másképp, teljesen magába szippantja ez a hatalom. Borbély
transzformációs játékában ezzel a hatalommal konfrontálódik, magára erre a kon-
frontatív folyamatra reflektál oly módon, hogy kevésbé diszpozicionálja önnön lé -
tét egy új mûalkotásban, mûalkotás révén, sokkal inkább transzpozicionálja magát
egy már meglévô szöveg segítségével. Borbély Szilárd a Berlin / Hamlet címû
könyvének 84. oldalán található Jegyzetekben pontosan megadja azt a szövegvilá-
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got, amelybôl átírásaihoz a hypotextusként kezelt nyersanyagot veszi. Ez a szöveg -
világ Franz Kafka levelezésébôl és naplóiból épül fel: pontosan láthatjuk tehát a
hon nan kezdôpontját, s voltaképpen a hová iránya is látható, egy új mû, egy
levélversfüzér lehetôségtere. Ugyanakkor a legizgalmasabb éppen a fordulat, el -
fordulás mozgása maga, ez az allegorikus átvitelek által performálódó gesztus, a
megmásítás és elváltoztatás folyamatát magát is önreflektáltan színre vivô poétikai
processzus,20 mely a megsemmisítést önnön genealogikus pontjaként affirmálja, a
semmi origójából iramlik ki a lírai én, a két szövegvilág, a kafkai és a borbélyi tex-
tusok elcsúszása révén keletkezô résbôl éled újra az írás szelleme. 

A rés, a lyuk, a semmi ezen allegorikus képe a Levél-versfüzér egyik legjelleg-
zetesebb jelentéstelítô alakzata. Szövegszerûen megjelenik a levelekben, a 34. [ Le -
vél X. ] címûben ily módon: 

Az elsô dolgom az lesz, hogy bebújok egy lyukba, és ott

kivallatom magam. Csak ha valami módon kiszabadulok
abból a lyukból, csak akkor lesz jogom hozzád, hogy 
újra meglátogassalak az Immanuelkirchstraßén.

Te is csak akkor látsz majd engem úgy, ahogy kell.21

A lyuk-metafora az én számára a megváltozás reménységét jeleníti meg, amely
ugyanakkor a halál ürességét hordozza magában, hiszen a régi én helyett egy új,
megváltozott, a levél fogadója számára is méltó énnek kell a lyukból kiszabadul-
nia. Ez esetben úgy olvashatjuk a verset, mint amelyben a lírai én a megújulás re -
ménységével komoly lehetôségként vet számot; itt a lyuk, a rés a másság, megmá-
sítás – összességében pozitív – lehetôségtereként mintázódik meg. Nem így a 38. [
Levél XI. ] címû költeményben, amelyben a résen a múlt gyötrô emlékeinek az ára-
data ömlik a verstérbe.

Felszakad egy s más, amit
pedig örökre ôriztem volna. És ezen a résen át, jól tudom,

épp elegendô szerencsétlenség bukkan elô. Több, mint ami
egy emberélethez elég. Ez a balsors azonban nem kihívás
eredménye, hanem eredendô teher.22

Ebben a versben – amelynek hypotextusa Kafka legjobb barátjához, Max Brodhoz
1916 júliusának derekán írt levele – a „rés” metafora a levélíró lírai én identitását
jelenti, az „eredendô teher” kifejezés pedig arra utal, hogy a résbôl elôbukkanó
„szerencsétlenség” nem esetleges mozzanat, hanem az én lényegi sorsmozzanata.23

Mindazonáltal a vers bizakodó hangvételû vége – 

ahogy a nagy szobában szembejött velem,
hogy az eljegyzési csókot fogadja, beleborzongtam. Mihelyt
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a háborúnak vége, összeházasodunk. És én Berlinbe költözöm.24

– jelzi, milyen hatalmas feszültségek munkálnak a levélíróban, hiszen ez a társ je -
lenléte táplálta, az érzékiségig ható, ti. a testen nyomot hagyó bizalom („belebor-
zongtam”) nagymértékû, a vers jelentését s értelmezhetôségét szignifikánsan befo-
lyásoló ellentétben áll a rés ürességével. Ráadásul ez az „üresség” az eredeti levél-
ben egyértelmûen a levélíró identitásához kötôdik: „A kötelek, melyek gúzsban
tartottak, legalább lazultak valamelyest, egy kicsit rendbe jöttem, és ô, megannyi-
szor a legteljesebb ürességbe nyújtván segítô kezét, segített is megint, s oly eddig is -
meretlennek tûnô emberi viszonyba kerültem vele, amelynek értéke szinte azt a
kapcsolatot idézte, melyben legjobb idônk során a levélíró állt a levélírónôvel.”25

Tisztázatlan alárendelés (A bolgár kalauz)

A rés képileg is erôsen kifejezett hiány-, ürességeffektusának, amelynek ontológiai
dimenziója felsejlik az átírás gesztusának poétikai érvénye mögött, Borbély Szi -
lárd nál konkrét neve is van, ez pedig az otthontalanság, elveszettség, amelyet Kaf -
ka szövegeiben, sôt Kafka és Felice viszonyában is viszontlátott. Egy vele készült
in terjúban így gondolkodik a Kafkához fûzôdô viszonyáról (ezt az aránylag hosz-
szabban szövôdô gondolatmenetet érdemes teljes egészében idézni): „Kaf ka nagy
kamaszkori olvasmányélményem. Épp akkoriban került a kezembe A per, amikor
sokat gondolkodtam azon, hogy hit és vallási igazságok mit jelentenek ne kem.
Élesen emlékszem, hogy egy szombati napon otthon nekem kellett volna ta -
karítanom, és ahogy pakoltam, az elôzô napokban a könyvtárból kivett kötet a ke -
zembe került. Beleolvastam, és nem tudtam abbahagyni. Egy sámlin kuporogva,
na gyon gyorsan olvastam végig. Megrendítô, nagyon erôs élmény volt.” Itt pusztán
azért szakítom félbe az idézetet, hogy felhívjam a figyelmet arra, hogy Borbély a
Kaf ka-élménye rekapitulációja során mennyire tisztán, már-már fenomenológiai
pon tossággal idézi fel s rekonstruálja a mûvel való találkozást, annak részint szitu-
atív körülményeinek, részint materiális rekvizítumainak megfestésével. „Az a fajta
ott hontalanság, elveszettség ragadott magával benne, ami annyira ismerôs volt
nekem. A bizonyosság utáni vágy, a megvetett és megalázott ember kiszolgáltatott -
sága, csupaszsága, meztelensége szinte már szemérmetlen módon szólal meg eb -
ben a regényben. Kafka zsidósága amellett, hogy eleve halálos ítéletet rejtett ma -
gában, csak ô hamarabb halt meg, mint ezt foganatosíthatták volna vele szemben,
profán vallási kérdéssé vált számára. Szóval ahogy Kafka meditáció tárgyává tette
ezt, a zsidóságában rejlô otthontalanságot, egyszerre példázattá is emelte, akárcsak
egy haszid történetben. Ugyanakkor ebben a sorsban, a kiszolgáltatottság és a
meg  aláztatottság példázatában, túl a vallási megosztottság nyelvén, csupán a mû -
vészet elbeszélésének a nyelvén, újra összetalálkozott valami, ahogy azt Josef K. fi -
gurája mutatja, felsejlett a kereszténység mélyén is ott rejlô zsidó sors. És fordítva.” 

Ismét közbevetôleg: a szerzônek a személyes egzisztenciális érintettségétôl el -
jutunk a vallási-kulturális kontextus megrajzolásáig, ugyanakkor megint csak kü -
lön figyelemre s kiemelésre méltó mozzanat ebben a gondolkodásban az a szinte
reduktív, a tiszta felmutatásban és irányulásban megragadható momentum („túl a
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val lási megosztottság nyelvén, csupán a mûvészet elbeszélésének a nyelvén”),
amely révén a Josef K.-ban figurálódó sorseseménnyel szembesülni lehet. „Azt hi -
szem, ez lehetett az, ami A per olvasásakor annyira megrendített engem, mert ki -
mondhatatlanul, tényleg kimondhatatlanul ismerôs volt. Valami olyan erôs él -
mény, amit nem lehet elmondani. Kafka és Felice Bauer viszonyában is benne
éreztem ezt a fájdalmat, ami mindent megkérdôjelez és megkeserít az életben. Azt
a sorsot, amitôl nehéz és talán csak a halál által lehet szabadulni. Amivel mégis
meg kell tanulni együtt élni, amit azóta is tanulunk, minden újabb generáció, de
két ségek között élünk, mert nem tudjuk, hogy Isten felé vezet-e bennünket az idô-
ben testet öltô szenvedés.”26 Ez a hagyományunkban karakterizálódó s tovább
örök lôdô fájdalom és szenvedés a jelen világunkban is releváns cselekedeteink,
magatartásformáink s viszonyulásmódjaink tekintetében, ami elvezet bennünket
ahhoz a „tragédiá”-hoz, arra a „mélypont”-ra, „ahol kulturálisan és vallásilag va -
gyunk”.27 A kimondhatatlanság határával szembesítô megrendítô élménybôl tehát,
amelyet Kafka írásaiban, írói hangjában tapasztalt meg, élt át Borbély Szilárd, több
mû is született. Egy mû írására inspiráló élmény, meglehet, a legerôsebb, legele-
mibb tapasztalatforrások közé tartozik egy író esetében. Ráadásul Borbélynál há -
rom különbözô mûrôl van szó, ami a Kafka-élményt még különösebb fénytörés-
ben mutatja számunkra. Az elôbbi gondolatmenetben hangsúlyos szerepet kapó
„ki mondhatatlan”-ság pedig egy lehetséges szempont magának az átírás gesztusá-
nak a genealógiáját illetôen, ti. Borbély Szilárd úgy vet számot Kafka-élményével,
oly módon dolgozza fel azt, hogy közben benne marad ebben a világban, ezen vi -
lág már meglévô színeit, hangjait, szavait veszi alapul saját világa létrehozásakor, s
erre az alapra épít performatívan s önreflexíven. 

Mindazonáltal A bolgár kalauz címû novellában mintha kevésbé tisztázott vi -
szonyok bontakoznának ki a hypo-, illetve a hypertextusok kapcsolódási lehetôsé -
geit illetôen. Mint már arról volt szó, a három részes novella második szakaszában
olvashatjuk a Kafka-parafrázist, amelynek az a funkciója a szövegben, hogy mint -
egy alátámassza a Kosztolányi Esti Kornéljában olvasható, a fôhôs bolgár kalauzzal
megesett történetének – Borbély Szilárd véleménye szerint – xenofób, nárciszti-
kus, elôítéletes és kíméletlen jellegét. A Kafka-naplók szövege mint hypotextuális
alap természetesen nagyon is releváns egy interkulturális közeg megfestésére, ráa-
dásul motivikus és történeti mozzanatok is rendelkezésre állhatnak az átíró számá-
ra. Ilyen az a körülmény, hogy Kafka valóban átutazott Magyarországon,28 s egy
1915. május 4-i bejegyzés szerint megtapasztalta az idegenséget: „A többiek hoz-
zám való viszonyának átgondolása. Akármilyen csekélység is vagyok, nincs itt sen -
ki, aki mindenestül megértene.”29 Az már egy agresszívebb szövegkezelésre, meré-
szebb átviteli aktusra mutat, hogy „a múzsai utazás”-t Borbély „a bolgárok földjére”
vonatkoztatja, merthogy az „eredetileg” Kafka és Brod weimari útját jelöli végig a
naplókban s a levelekben.30 Ugyanakkor az a verdikt, amelyet Kafkával mondat ki
a szerzô, összességében elôkészítetlen s Kafka írói szellemével ellentétes. Miután
szemtanúja volt a férfi (Esti) és a kalauz „beszélgetésének”, az átírt Kafka a követ-
kezôket írja ismeretlen Naplójában: „Beneš egy rosszindulatú megjegyzése jutott
ek kor az eszembe, melyet egy magyar ismerôsömtôl hallottam, miszerint a bolgá-
rokban és a magyarokban az a közös, hogy ha rajtuk múlna, Európa már rég el -
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pusztult volna. Az éjszakai jelenet egészen másról gyôzött meg, arról, hogy épp az
európai kultúra adta a férfinek azt az erôt, az elôítéletet, mely a kíméletlenül pon-
tos megfigyeléssel keveredve lehetôvé tette számára, hogy érzéketlen legyen, és
megalázó módon játsszon a kalauzzal, mint egy regény szereplôjével, aki fölött
megsemmisítô hatalma van.”31 Arról nem is beszélve, hogy az pedig kifejezetten
direkt módon hat, ahogyan mindezt Kafka rögtön önmagára, saját írói léte jellem-
zésére fordítja át: „Életem, írói terveim és reményeim allegóriáját láttam meg ebben
a jelenetben, fájdalmas felismeréseként annak, hogy Európa ma már, szemben a
mi tológiai történettel, nem az elrabolt hôst, hanem szenvtelenségével, közönyével
és megvetésével sokkal inkább a szirének énekét idézi meg, vagy még inkább
azok baljós, fenyegetô hallgatását.”32

Ami tehát a Kosztolányi-mûben a nyelvi közvetíthetôség-közvetíthetetlenség já -
tékos-ironikus ábrázolásaként jelenik meg, az A bolgár kalauz Borbély-féle pas -
tiche-ában az idegenség, „a kizárás, a területen kívüliség jelölésének” instrumentá-
lis formájaként olvasható.33 Már maga az problematikus, hogy a Kosztolányi-novel-
lát ilyen egyoldalúan állítja be a szerzô, ti. ily módon nem csupán az Esti-novellá-
ban megtapasztalható „bábeli nyelvzavar édes rémülete”34 sikkad el ebben az át -
iratban-olvasatban, hanem sérül az elbeszélônek az az eleve a sokrétûségre, sok-
szólamúságra hangolt szituáltsága, amelyet az Esti Kornél novellafüzér kilencedik
darabja összességében színre visz. Természetesen nem arról van szó, hogy ne le -
hetne bírálni Európa szellemi kondícióját vagy éppen a Kosztolányi-mûvet, hanem
ar ról, hogy ebben az esetben éppen a transzformatív gesztus mutatja meg az át -
írásban mindig benne rejlô veszélyeket. Ti. Borbély a hypertextuális eljárást alá-
rendeli annak a kritikai-bírálati eszmének, mely alapján el szeretné ítélni a Kosz -
tolányi-textust. Itt tehát mind a performativitás, mind az önreflexió transzpozíciós
eseménye kárt szenved, a helyüket átveszi részint egy erôszakos magyarázat, ré -
szint egy jogtalan kritika. 

Kafka és én (Kafkas Sohn)

Amíg A bolgár kalauzban egyfajta aránytalanságot fedezhetünk fel a transzformá-
ciós eljárásban, addig a Kafkas Sohn címû befejezetlenül maradt regényben a nar-
rátor iker vagy hibrid identitásának megkonstruálásával sikerült elérnie a szerzô-
nek, hogy a transzpozíciós mozgások zavartalanul s performatívan érvényesülhet-
nek. Sôt a regény önkritikus és önironikus vállalása éppen ezeknek a nyelvi maga-
tartások révén karakterizálható elbeszélôi éneknek (úgy is, mint a kafkai, borbélyi,
fiúi és apai megszólalásoknak) az identifikációs egymásba fordítása, ily módon kü -
lönbségük fenntartása, a narratív átmenetek, passzázsok megfestése. Persze nem
kockázat nélküli vállalásról van szó, mert a narrátor hibrid figurája azon ré szének,
amelyiknek magánya, szuperszenzibilis, befelhôzött lelke a kafkai mentalitással,
sôt magával Kafkával azonosul, egyszersmind el is kell különülnie a kafkai éntôl,
és éppen ennek, a kétféle én illeszkedésének a megalkotása a feladat. Állíthatjuk,
hogy összességében sikeres, sôt helyenként kifejezetten bravúros megoldásokat
olvashatunk a Kafkas Sohnban. A szerzô aprólékos, már-már az oximoronig feszí-
tett módokon kísérli meg ábrázolni az azonosság-különbözôség ezen át meneteit.
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Az egyik közös pont, az ikerlét eredete – természetesen az egzisztencialitás és az
írás, a sors és az alkotás involválódásán túl – maga a kelet-európaiság vagy kelet-
közép-európaiság, melyben egyszerre van jelen a mélységes kirekesztettség, ott-
hontalanság és az otthonosságérzet gazdag kulturális elemekkel, színes-egyéni
emberi történetekkel tarkított ismerôssége: „Ez a regény Kelet-Eu ró pá ban játszó-
dik. Az utazásról és az utazókról mesél. Franz Kafka utazásáról, aki nem azonos
Franz Kafkával. És az egy és ugyanazon helyen maradásról, anélkül, hogy az uta-
zás elveszítené értelmét. A sétálásról, amely során az ember mindig a kiindu ló -
ponthoz fordul vissza. És a térrôl, amely mindent tanácstalanul szemlél. A sétálót
kíséri és követi. Az emberrôl, aki sétál és sehová sem érkezik meg.”35

Ezekkel a szavakkal kezdôdik a regény az An den Leser (Az olvasóhoz) címû
mi niatûrben, amely aztán részletezôen kitér azokra a viszonyokra (az apa-fiú konf-
liktusra, az én önmagához s szûkebb környezetéhez való viszonyára, az írói disz-
és transzpozíció mind pontosabb jellemzésére), amelyek a regényben elbeszéltek
csomópontjait képezik. A narrátor már mûve legelején kitüntetett létmódként jelö-
li meg az elbeszélés, mesélés cselekvésformáját, mondhatni, beszédaktusát, amely
révén performatívan elevenedik meg a kelet-európai emberek sajátos világa, ahol
vagy „kijózanodva korán halnak meg, vagy kétségbeesetten továbbélnek, de
mind arról, amit éppen elmesélnek, semmit sem tudnak, de semmit”.36 Itt a mesé-
lés, a beszéd vagy írás performatív aktusa a tudható, a tudással megragadható ese-
ményektôl elválik, mondhatjuk, hogy kicselezi a tudás révén manipulatívvá váló
ideologizálás hatalmát, önálló életet él, egyszersmind lehetôséget biztosít egy más-
féle tudás megszületésének. „Errôl a szakadatlan folyamatról mesél ez a könyv, ar -
ról, ahogyan Kelet-Európában a fiúk apákká válnak és elfelejtik a gyermek- s fia-
talkorukban apáik világával szemben tett szemrehányásokat. Ahogyan elfelejtik az
ökölbe szorult kezet, amelyet fiatalon apáik világa ellen emeltek s menekülés köz-
ben ráztak. Ahogyan nem sokkal késôbb ezekkel az öklökkel véres húscafatokká
verik azokat, akik az öklüket ellenük emelik, miközben ôk maguk már elfáradnak
és alázatosan alamizsna után nyúlnak, amelyet uraik eléjük vetnek. Azokról a sza-
vakról tehát, amelyeket mint elkoptatott pénzérméket egymással cserélgetnek. A
könyv tehát a felejtésrôl mesél. Ami azt jelenti, hogy rólam, a könyv szerzôjérôl
mesél, aki nem azonos velem, ami azt jelenti, hogy az ikertestvéremrôl mesél. Ar -
ról, hogy egykor a szavak szárnyán miért indult útnak, jóllehet erre ôt semmi sem
ösztönözte.”37

Ezek a szavak azon túl, hogy pontosan meghatározzák s elôrevetítik a regény-
ben elbeszéltek tematikus sûrûsödési pontjait és irányait, megnevezik a hibrid nar-
ráció, egyben a borbélyi transzformációs eljárás talán leglényegesebb mozzanatát,
a fent említett illesztés-illeszkedés kruciális pontját, azt, hogy az elbeszélés nem
más, mint a felejtés ellenében történô s színre vitt, vagy még inkább magáról a
felejtésrôl szóló mesélés. A Kafkas Sohn ezt az apóriát teremti meg újra és újra ön -
nön performatívan szervezôdô narrációs lehetôségterében. Az írás voltaképpen –
idézhetjük Bacsó Bélának Walter Benjamin gondolatait tovább szövô megkerülhe-
tetlen Kafka-értelmezését – „a legprecízebb de-formálás, torzítás és kimozdítás, ami
minden olyan értelmezô eljárást lehetetlenné tesz, ami azzal áltatná magát, hogy
célnál van, hogy képes megmutatni a szöveg torzítatlan értelemvonatkozását – a
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legsikerültebb mûvek sajátja ez”.38 Igen, Borbély Szilárd regényének is sikerül a
kafkai szövegvilág de-formatív transzformációja révén ezt a feloldhatatlan apóriát
ön nön szövegszervezô elveként elsajátítva az esztétikai tapasztalat számára felis-
merhetôvé tenni, azaz hogy a minden voltaképpeni egyedire, sajátosra, csak az
adott én szituatív világmozzanatára jellemzô közvetíthetetlenséget mégiscsak átfor-
dítja, átírja az egyetemesen érvényes terébe.39

A Kafkas Sohn legfôbb, ha tetszik, elbeszéléstechnikai feladata tehát a többféle
én megszólalásainak egymáshoz illesztése, a modulálás finomhangolása. A regény
egyik német recenzense, Oliver Jungen is erre a dilemmára építi fel véleményét,
megállapítva, hogy a Kafkas Sohnban nem a történeti Kafkáról van szó – azaz nem
a Kafka-filológiát gyarapítja a könyv –, hanem az irodalomtörténet talán legtöbb-
ször tárgyalt apa–fiú konfliktusát a középpontba állítva a szerzô egyfajta önstilizá-
cióját olvashatjuk az elôkép ideális követése révén. Az újraírt-átírt kafkai világon
mint egy átsejlik Borbély saját világa. A Kafkánál, Kafkától ismert beszélgetésjele-
netek, legendaadaptációk, álomszekvenciák, élmények, agyafúrt megfontolások
be leszövôdnek a narrációba, melyek csak abban egyeznek, csak a tekintetben van
köztük összhang, „hogy egymáshoz nem illeszkedô dolgokról szólnak”. A Kafkas
Sohn Jungen szerint „egy produktív elsajátítás, a fájdalomban vállalt testvériség”
regénye.40

A regény mintegy harmincnyolc miniatûr füzérébôl tevôdik össze. Ezek a pró-
zadarabok önmagukban is megálló, aprólékos pontossággal kidolgozott fejezetek-
ként olvashatóak, melyekbôl egy mozaikos, töredékes regényvilág áll össze a be -
fogadó számára. Ezekben sokszor ironikusan-játékosan, sokszor komolyan-fájdal-
masan jelennek meg a kafkai élettörténetbôl s írásmûvekbôl ismert momentumok,
események, történetek, melyek közé reflektáltan-plasztikusan illeszkednek a Nincs -
telenekbôl már megismert gyermekkor hajszálpontosan, nagyon érzékeny nyelven
megragadott vidéki antiidilljének történetei, emlékei. Laut Judith von Sternburg
szubtilis észrevétele szerint a szöveg nem más, mint egy Kafka fiáról szóló regény
lehetôségének a körüljárása. Von Sternburg tehát a miniatûrökben foglalt történe-
tek, reflexiók, egyéb gondolatmenetek lehetséges illeszkedését egy voltaképpen
el nem készült regény lehetôségterébe helyezi, ahol is a cím rafinált egyszerûsége
vagy szerénysége szerint az elbeszélôi perspektíva eltolódik Kafka apja, Hermann
felé, miközben a névtelenül maradt íróra is vonatkozhat a címben foglalt szintag-
ma, az íróra, aki azért van, hogy megírja a könyvét.41 „A kifinomult próza egy költô
mûhelyébe enged bepillantást. Erôs fény-árnyék kontraszt uralja, kétségbeesés és
boldogság, az életet felszabadító lendület és fáradságos keresés egy rejtekút vé -
gén.”42 Ilma Rakusa a mû által mélyen megérintett kritikusi tónusában is a regény
aporetikus modulációjára hangolódik, kiemelve, hogy a mû a felejtésrôl, az elve-
szettségrôl, az otthontalanságról szól, egyszersmind annak kísérlete, hogy az írás
révén miképpen lehet otthonra találni. A kortárs magyar irodalmi fejleményeket jól
ismerô Rakusa szerint Borbély plasztikus epizódokba és példázatos jelenetekbe ír -
ja bele a saját félelmeit, traumáit, rögeszméit, mindezt olyan identifikációs nyoma-
tékossággal hajtva végre, ami gyakran hátborzongatóan iszonytatóan hat. A Kafkas
Sohn íróját a Neue Zürcher Zeitung recenzense „a nyelvi sûrítés és a legfinomabb
ész lelés mestere”-ként mutatja be, „aki az elveszettségbôl keres kiutat”.43



A miniatûr elnevezés a regényt alkotó prózadarabok közelebbi, pontosabb
meg   határozásához nem véletlen, esetleges fordulat, hanem, mondhatni, esztétikai-
po étikai relevanciával bír. A narráció egyik legizgalmasabb és legplasztikusabb
megoldása ti. nem más, mint éppen a kicsinyítés, az olvasói tekintet egyre szû -
kebb terekbe és e tereket alkotó dolgok közelébe történô elirányítása. Ez a moz-
gás Walter Benjamin szerint a reflexiónak felel meg, a reflexió is pontosan így jár
el, folytonosan azon van, hogy „újra és újra keretbe foglaljon és kicsinyítsen”: szin-
te „a végtelenségig ismétli önmagát, s addig kicsinyíti a kört, amíg szemmel már fel
sem fogható”.44 Ám éppen ezáltal válik lehetôvé a bensôbe való betekintés, az
egyre kisebb, fokozatosan szûkülô terekbe való pillantás eseménye, amely révén
egyre közelebb kerülhetünk a dologhoz, a dolgoknak a szemlélô számára fontos,
az ô aspektusából releváns lényegéhez. A regényben számos térrészlet karakteri-
zálódik, a prágai utcáktól és terektôl, hidaktól kezdve eljutunk a szállodai szobák,
liftek, lakások, fürdôszobák, pincék vagy hivatalok, irodák zugaiig, különbözô
fog lalkozások meghatározta szûkebb tereket ismerünk meg, mészárszékek, dísz -
mû áru-boltok enteriôrjeit láthatjuk. Számos ehhez hasonló megfogalmazás színesí-
ti az események leírását, egyben igazítja el az olvasói tekintetet: „A hotelbe be -
lépve valamiféle elfogódottsággal nyomakodtam a forgóajtó ugyanazon szakaszá-
ba, amin Ön bement, és majdnem meglöktem a lábát. Aztán mind a hárman álldo-
gáltunk egy kicsit a pincér elôtt a felvonónál, amelyben rögtön el kellett tûnnie, s
amelynek az ajtaja már kinyílt.”45 S hát persze gazdag jelentéshordozó szerepet
kapnak a miniatûrökben a látás lehetôségét vagy éppen lehetetlenségét kifejezô
esz  közök, mint az ablak, az ajtó, a képek vagy éppen a vakság (Kafka am Fenster
[Kafka az ablaknál], Kafka und die Blinden [Kafka és a vakok]). Ez a kicsinyítés
fokozatosan történik, s ebben persze megint csak a jellegzetes kafkai írói megol-
dások egyikének imitációját ismerhetjük fel, és állíthatjuk, hogy Borbély Szilárd fo -
kozatos kicsinyítései is remeklések. Az egyik kedvencemet idézem (összefüggés-
ben a már eddig is tárgyalt iker vagy hibrid identifikációs mozgással): „De szeme-
ink színe is pontosan ugyanolyan. Szemeink olyan szürkék, mint az ólomkanál al -
ja. Van egy ilyen kanalunk és a lisztesdobozban tartjuk. Anyánk ezzel méri ki a
tész tához szükséges liszt mennyiségét. Amikor gyerekek voltunk, szívesen játszot-
tunk vele. Az ólomkanál egy házban volt, a házban egy ablaktalan szobában, ame-
lyet mi kamrának neveztünk, a kamrában egy szekrényben, a szekrényben egy bá -
dogdobozban, a bádogdobozban volt a liszt, és a bádogdoboz színes volt, és a
szín idôvel megkopott. A hosszú ideje ráíródott nevet éppen még ki lehetett be -
tûzni. Kafka.”46

Ez a Kafka és az ikertestvérem címû miniatûrben olvasható remeklés kétszeres
ér telemben is él a kicsinyítés fent jellemzett módszerével. Mindenekelôtt egy em -
lékezôi-visszaidézô attitûd rajzolódik ki beszédpozícióként elôttünk, voltaképpen
a szövegnek már ebben az elsôdleges modulatív vagy narratív rétegében megfi-
gyelhetjük a reflexív fókuszálás mozgását, abban a benjamini értelemben, hogy „a
múló idô – amiként azt Somlyó Bálint írja –, amely Benjamin írásaiban szinte min-
den egyes alkalommal térbeli formát ölt, a személyes sors beteltében egyre szû -
kebb terekbe koncentrálódik”.47 Az általam idézett szakaszt megelôzôen ti. a szem-
golyók íriszét céltáblához hasonlító narrátor a reggeli szürkületben megjelenô
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pusz tára asszociál, ahol a lovasok a szem íriszéhez hasonló céltáblákra lövöldöz-
nek edzésképpen. Innen jutunk el a szövegben a mondhatni motivikusan is szövô -
dô miniatürizálási folyamathoz, amely során – megint csak a szemet, az iker narrá-
torok jellegadó megkülönböztetô-beazonosítható jegyét alapul véve, pontosabban
an nak szürkeségét egy ólomkanálhoz hasonlítva – egyre beljebb haladva fokoza-
tosan közelítünk az identifikációs nyomatékkal megragadott kanálhoz, a háztól el -
indulva az ablaktalan szobán-kamrán, a szekrényen és a bádog lisztesdobozon át
voltaképpen a dobozon megkopottan látszó, alig elolvasható Kafka-névig. Amely
név tehát magában rejti a narrátor hibridfigurájának szeme színével metonimizált
kap csolatban lévô ólomkanalat. Kafka és az iker narrátor közös világának egy
hûségesen megôrzött tárgyát, melybe a múló, csapongó, szétaprózódó s ránk sza-
kadó idô kozmikus távolát mint a dologi világ egy miniatürizált darabjába befog-
lalja s visszaadja önmagának, nekünk. 

Kóda 

Borbély Szilárd a könyveit leginkább ceruzával szerette dedikálni. A könyvlapra
rá íródó szürke szín idôvel megkopik. Alig lesz látható, „szemmel már fel sem fog-
ható”. Talán ennek örülne igazán. A megsemmisülésnek kitett szavak kopását na -
gyon szeretné. Ám szerencsére a hosszú ideje ráíródott nevet a lapon éppen még
ki lehet betûzni. Borbély. Aki úgy felelt meg a kafkai megsemmisítô testamentum-
nak, hogy nyomatékos ellenerôvel transzformált bizonyos Kafka-textusokat. Az
élet és a forma folyamatosan akadályokba ütközô áthidalásának gesztusát egy in -
ge niális ötlettel oldja meg. Az átírással. Az élet szakadatlan változása és a forma
sokszor töredékesen s aporetikusan rögzült kontúrjai között az átírás önironikus és
önreflexív gesztusával teremt kapcsolatot a költô, akinek mûvét, az írásban rejlô
ambivalenciákat, kétértelmûségeket, paradoxonokat vállaltan színre vivô szövege-
it egyértelmû gesztussal üdvözöljük: újra és újra elolvassuk ôket. 
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