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BORBÉLY SZILÁRD ESSZÉKÖTETÉNEK 

LAUDÁCIÓJA1 
 

TARJÁN TAMÁS 

 
     El; de el nem. Ama hosszú nap eljött, s azóta nem ér véget. A halál – a gyilkosság – 
szekvenciái 2000. december 23. óta a gyász és az esztétikai megértésmunka részeiként 
komponálják-dekomponálják a transzfigurációk fragmentumait Borbély Szilárd munkássá-
gában. Egyrészt latinos, barokkos kórusmű-retorikával csapnak fel, másrészt áttetsző-
egyszerűen, miként az élő szó. A zengésben csend. A csukott tabernákulum és a mese-
beli üvegkoporsó egyszerre röntgenezi magát. Anyánk a halott. Anyánk, apánk. 
     Halotti pompa: a halálkatedrálisban felravatalozva maga a halál. A szertartás intimitása 
teatralitásából, teatralitása a végeérhetetlenségéből ered. A halál az örök kezdet. A 2004-
es verseskötet burjánzik, írja tovább A Pelikán Allegóriáját, Az Űrpillangó enigmáját, az 
Aeternitast. 2006-ban még pompásabb a Halotti pompa, a versgyűjtemény második, bő-
vített kiadása. S 2008-ban, íme, itt az Egy gyilkosság mellékszálai, laudációnk alkalma és 
tárgya, az esszékönyv. Az orsók pörögnek tovább, csavarodik róluk vagy rájuk hamaro-
san a prózakötet, az Árnyképrajzoló. 
     A halott Krisztus. Mantegna festményének részlete a Halotti pompa borítóján. Halott 
Krisztus. Holbein festménye, megtörve-töretve, az új könyv fedlapján. A két könyv egy-
másra tartozik. A katedrálisba beépült a sekrestye. A lehunyt szemű Istenfia a kép ten-
gely-vertikálisában – a nyitott szemű jézusi korpusz a meggyötörtség horizontálisában. Ne 
kérdezd, kiért járta át lándzsa a testet. Érted. 
     A különféle világirodalmi tradíciókba tágított végtelen személyesség rejtett vallomása 
volt a szekvenciák sora. A világművészet, az egyetemes gondolkodás bizonyos hagyomá-
nyaitól kért orvoslást az elfúló árvaságra. Az Egy gyilkosság mellékszálai a morál halál-
táncát – melynek jeladása a második évezred utolsó karácsonyán sikoltott fel – a kiter-
jesztett kortársi tapasztalatba ágyazza. Évszázadokra csigázódik vissza, ólmos éveket ta-
lál maga előtt a megmerevült pillanat. 2000. december 23. olyan találkozóhely az esszéíró 
Borbély Szilárd időterében, ahol El Greco és Radnóti Miklós, a fényíró által megörökített 
„új emberpár” és Kertész Imre, valamint az önéletrajzi én magát interjúkban meggyónó és 
kibeszélő egója a lirizált esszé (a „leírás”) színe előtt vagy színe alatt a halál hasonlítha-
tatlan szinkronitását éli át. Meglehet, a Dosztojevszkij köpenyét kérő Pilinszky és – szava-
zati jog nélkül, megfigyelőként – Isten is.  

                                                 
1 Borbély Szilárd: Egy gyilkosság mellékszálai című esszékötete (Vigilia, Bp. 2008) Szépíró-díjban ré-
szesült 2008-ban. 
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     De nem személyek: művek csoportképe áll előttünk. E metszéspontban minden halál: 
saját halál. Tudatos, mesteri tárgyválasztásra utal, hogy Nádas Péter Saját halál című 
könyve elemzést nyer, hogy Jerikó, Auschwitz, Kaddis, név, virrasztás, seb: kulcsszó. Ta-
lán az író (eleinte?) nem készült erre az összeállításra, mely valamennyi alkalmi szöveg-
gel, gondolatkísérlettel, dialógussal csak homogénebb lett – viszont a témák és textusok 
készültek felkeresni a Halotti pompa költőjét. 
     Egy napja mindenkinek van. Borbély Szilárd esszéepikája színtiszta líra, s úgy járja 
ama hosszú napot, mint aki előtt még megszámlálhatatlan a mérföld – noha őrhelyét el 
sem hagyva már mindent feltérképezett. 
     A Halotti pompa első kiadásában egy helyütt a vigília szó lett nyomdahiba áldozata. A 
nyomda ördögéé – sütjük el a közhelyet, hogy eszünkbe juttassuk: Borbélynak mély, in-
tellektuális nyelvi humor is osztályrészül jutott. Díjnyertes könyvében is. 
     Vigília. 
     Imádság (éjszakai). Előeste (ünnepé). 
     A mai magyar irodalom egyik legkomolyabb teljesítményét gazdagító Egy gyilkosság 
mellékszálai Budapesten, 2008-ban, a Vigilia / Esszék sorozatban jelent meg. 
 

_______________ 
 
 

 
 

Gölnicbánya (Göllnitz, Szepes megye, ma Gelnica, Szlovákia), 18. századi lakóház. 
Díszített vaskapuján 1790-es évszám olvasható. Valószínűleg egy tehetős bányatulajdo-

nosé volt. (Hadobás Sándor felvétele, 2008. október.) 


