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P á L Y i  a n d r á s

a LÉtezÉs Másik arca
Borbély Szilárd: Kafka fia

nehéz ezt a könyvet nem személyes történetként olvasni. Maga az író egyébként többször 
is kijelentette, hogy ő „csak személyes indíttatásból” képes írni, amit bajos lenne hát fikci-
ónak tekinteni, bár természetesen használja „a távolítás tanult gesztusait”. Az Olvasóhoz 
címmel most mindjárt a könyv első lapjain félreérthetetlenné teszi a helyzetet: „ez a re-
gény kelet-európában játszódik. Utazókról és utazásokról szól. franz kafka utazásáról, 
aki nem azonos franz kafkával. És az egy helyben maradásról, […] a terekről, amelyek 
tanácstalanul figyelik mindezt. […] a gyerekkorról szól tehát, és arról a dologról, ami a tér 
megkérdőjelezése, vagyis az ikertestvérről, aki ugyanolyan. […] a szavakról tehát, ame-
lyeket kapott garasként cserélgetnek egymással. a felejtésről szól tehát. Vagyis rólam, a 
könyv szerzőjéről, aki nem azonos velem, vagyis az ikertestvéremről. arról, hogy miért 
kelt útra egyszer a szavak szárnyán, noha erre semmi sem ösztönözte őt. inkább az ellen-
kezőjére: az otthon szótlan elvesztésére egy olyan országban, amelyben ő sehová sem 
tartozik. […] Miután otthontalansága egy nem várt, annál törvényszerűbb tragédia nyo-
mán véglegessé vált, azért kelt útra, hogy megértse azokat, akikhez éppúgy nincs köze, 
mint saját jövőjéhez. És hogy elviselje lelkének fájdalmát, a képzeletbe menekült, hogy 
újraírja a múltat, amely nem volt sohasem az otthona, ahogy a szüleié sem, akiket elvesz-
tett. akikért pedig egy idő után, egyre erősebben érezte, el kell mondania ezt a történetet. 
az anyáért és az apáért. az apáért és az anyáért; Julie-ért és hermannért; akiknek immár 
csak múltjuk van, és akik már csak a jövőben élnek mindörökké. omén”.

ez ugyebár úgy hangzik, mintha kafka az ikertestvére lenne borbély szilárdnak. holott 
nem az. Legalábbis abban az értelemben nem, ahogy ő használja ezt a kifejezést. forgách 
andrás, aki nagy ívű esszét írt Szilárd és Franz címmel, ez a könyv utószava, amelyben 
minden lényeges életrajzi, filológiai, hatáselméleti fogódzót megad, nehogy mellékvá-
gányra fussunk e regénytöredék csapdáiban – mert töredékről van szó, látszólag lazán 

egymáshoz fűzött, több ponton kidolgozatlanul maradt, el-
akadó etűdök füzéréről, annak ellenére, hogy ez az egész, 
úgy, ahogy van, a maga nemében autonóm műalkotás (az 
utószó úgy fogalmaz, „elkészületlensége a mű belső formájá-
nak része lett”) –, szóval forgách mégis leírja a Kafka a fürdő-
szobában fejezet (?) kapcsán, hogy a megbabonázottan kafkát 
olvasó fiú, aki aligha lehet más, mint maga borbély, A per író-
jában „váratlanul egy közeli rokonára ismer rá. az ikertestvé-
rére”. És ebben természetesen igaza van, mert tényleg ilyes-
formán ismer rá. ráadásul hiteles forrásunk is maradt az 
esetről, egy 2004-es prágai interjú borbély szilárddal (ekkor 
jött ki csehül a Halotti pompa, meghívták a költőt a Magyar 
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intézetbe, ahol Lucie szymanowská, a fordítója és kiss szemán róbert, az intézet igazgató-
ja beszélgetett vele, ennek szövege később megjelent nyomtatásban, többször is, legutóbb 
2008-ban a Vigilia kiadásában az Egy gyilkosság mellékszálai kötetben), itt olvassuk A perről: 
„Élesen emlékszem, hogy egy szombati napon otthon nekem kellett volna takarítanom, és 
ahogy pakoltam, az előző napokban a könyvtárból kivett kötet a kezembe került. 
beleolvastam, és nem tudtam abbahagyni. egy sámlin kuporogva, nagyon gyorsan olvas-
tam végig. Megrendítő, nagyon erős élmény volt. az a fajta otthontalanság, elveszettség 
ragadott magával benne, ami annyira ismerős volt nekem. a bizonyosság utáni vágy, a 
megvetett és megalázott ember kiszolgáltatottsága, csupaszsága, meztelensége szinte már 
szemérmetlen módon szólal meg ebben a regényben”. Mondhatnám, lám, hamisítatlan 
szellemi ikertestvér-élmény, csakhogy ez az ikertestvér nem azonos azzal, akiről borbély 
beszél. Ő meg van győződve (vagy inkább úgy tesz, mintha meg lenne győződve) arról, 
hogy „mindenkinek van egy ikertestvére, aki vele együtt születik a világra”, akivel együtt 
tölti „a legfontosabb éveket”, magyarán a gyerekkort, „minden játékot együtt játszanak”, 
majd „elválnak útjaik”. amikor aztán az ember „elveszíti az ikertestvérét”, már csak az 
anya emlékszik rá, az apa erről az egészről mit sem tud. „az apák ilyenkor távol vannak, 
málló falú munkahelyeken hánynak másnaposan, zúgó füllel, szédülő fejjel, kocsmák ciga-
rettafüstjébe merednek kifejezéstelen arccal, harctereken vonulnak kelet-európa változa-
tos domborzati viszonyai közepette, és kiábrándítóan hamar meghalnak” stb.

akkor hát miről is van itt szó? Miféle „szakadatlan vonulás” az, „ahogy a fiúk apák 
lesznek kelet-európában, és elfelejtik […] a fiatalkor ökölbe szorult kezét”? Mit jelent a 
könyv címe? Miért Kafka fia? a mű elején (aligha véletlenül) zavarba ejtő módon a kafka 
név hol hermann kafkát, franz apját jelöli, aki mintegy „megteremtette” a várost, Prágát 
a fiának, akár egy isten, hol magát franz kafkát, akiről ráadásul a regény egy titkot is el-
árulni készül, ami úgymond vagy igaz, vagy pletyka, nevezetesen, hogy franz kafkának 
lett volna egy fia, de ez a szál a jelen töredékben teljesen kibontatlan marad. forgách az 
utószóban azonban kibontja, az író „itt nyilván arra a hat-hét évesen, 1921-ben, Münchenben 
elhunyt kisfiúra gondol, akinek még a nevét sem tudjuk, és akit valószínűleg 1915-ben 
szült grete bloch, felice bauer egyik barátnője” – írja. (felice kafka menyasszonya, 
borbélynál is szerepel, elsősorban kafka neki írt leveleivel.) igaz, nem sok jele van – grete 
akár így is megfejthető homályos célzásától eltekintve –, hogy kafka lett volna a gyerek 
apja, a kafka-szakértők nagy része ezt nem is fogadja el, ám az eset ennek ellenére a kafka-
mítosz része lett. de „kafka talán sosem létezett fia” mitől oly fontos borbély számára, 
hogy elképzelése szerint mintegy e kafka-fiú lett volna az itt végül elmondatlanul maradt, 
csak töredékesen körvonalazódó történet kulcsa?

a Nincstelenek megjelenése után Parászka boróka készített egy interjút az íróval a 
Marosvásárhelyi rádióban, itt beszélt borbély először a félbehagyott Kafka fiáról, világos-
sá téve, hogy a tervezett regény az ő saját története, a saját gyerekkorával és a saját szüle-
ivel kívánt szembenézni benne – jól érezhető ez a fenti idézetben is, ahol kafka szüleit, 
Julie-t és hermannt mintegy összemossa a saját szüleivel –, csak kudarcot vallott vele, 
feladta, ezért kellett a Nincsteleneket megírnia. akár elvetélt családregénynek is nevezhet-
nénk tehát a Kafka fiát, forgách is megjegyzi, hogy „Julie és hermann helyére talán ilonát 
és Mihályt kellene írnunk, hogy minden árnyalatát értsük ennek a történetnek”. Magyarán 
nem túlzás, hanem éppenséggel kívánatos, ha a töredékes kafka-regény mélyén a szerző 
személyes gyerekkori traumáit keressük, és nem is csupán a gyerekkoriakat (így kerül 
bele a „nem várt, de annál törvényszerűbb tragédia”, azaz szüleinek brutális meggyilko-
lása az ezredforduló előtti karácsonyon). a már idézett prágai interjúban így idézi meg a 
gyerekkorát: „kilencéves koromig egy picike, eldugott faluban éltünk, talán ha ötszázan 
laktak ott összesen. ebben a faluban 1944 előtt egyetlen zsidó család élt, mígnem ’44 má-
jusában a csendőrök elvitték őket szatmárnémetibe, a gettóba. […] korábban azonban az 
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apai nagyszüleim velük együtt, egy portálán éltek, az utca túloldalán. az édesapám, aki a 
baljós 1933-as évben született, a falusi és a családi pletykák szerint balkézről született, 
vagyis fattyú gyerek volt. titok volt ez, de nyílt titok. amint nagyobbacska lett, édesapám 
járt át az ortodox családhoz sábeszkor begyújtani a tüzet az odakészített sólet alatt, lám-
pát gyújtani vagy befűteni, meg ilyenek. […] Édesapámat a testvérei nem fogadták el, 
majd pedig az apjuk halála után kitagadták, szemére vetve, hogy nem az apjuk fia. erre 
már jól emlékszem. ez nagyon fájt neki. akkor már tudtam a származása titkát, amit a 
gyerekkoromban még nem, amikor köpdöstek és néha zsidóztak. […] arra jól emlékszem, 
hogy gyerekkoromban Jézusban a megalázott zsidóval megrendülten tudtam együtt érez-
ni. egy zsidó szenvedését láttam a szerencsétlenségében”. adódik a kérdés, nem felnőtt 
tapasztalatai alapján vetíti-e vissza a gyerekkorba ezt a sajátos kálváriát, de ő tiltakozik: 
„Mind a mai napig érzem a pofonokat, a köpéseket, hallom a csúfolódó szavakat… 
nyilván sokféleképpen át lehetett volna élni ezt a fajta megbélyegzettséget, én érzéke-
nyen éltem át. az biztos, hogy az iskolatársaim úgy tudták, hogy engem nem kell szeret-
niük, sőt szabad bántaniuk… ennyi, és nem több”.

innen látható, miért volt, mondhatni, létszükséglet borbély szilárdnak a mindnyá-
junkban ott lakó ikertestvér gondolata. Mindenképp kellett egy másik én, aki érzi és látja 
ezt a kálváriát, mégis talaj van a lába alatt, kikölcsönzi a könyvtárból A pert, azaz megta-
lálja neki kafkát. a kamasz, akit a fürdőszobában a sámlin ülve megbabonáz a regény, épp 
attól van lenyűgözve, ahogy kafka szavakba önti az őáltala megélt, a zsigereiben őrzött 
számkivetettséget. „az íráshoz franz, akárcsak a hivatalban, posztóból készült kézelőt 
húz – olvassuk a Kafka ír cím alatt –, hogy védje egyetlen, mindig és mindenhol hordott 
zakója ujját a papírra csepegő tintától, a pacáktól, […] azt szereti, ha gyorsan ír. ha lendü-
letből, lehetőleg egyetlen lendületből születik meg a történet. Minden bizonytalankodást 
árulásnak érez. hiszen az életéről van szó, egyre biztosabban tudja. soha ennyire tisztán 
nem látta még a helyzetét, hogy számára nem maradt több út nyitva, ezért minden ambí-
ciója ehhez kapcsolódik, minden erejét arra tartogatja, amikor leül az asztalához. nem 
tekinti magát többnek, mint eszköznek, egész lénye maga a várakozás, a feszült készenlét. 
egy általa sem ismert, csak sejtett, felsőbb hatalom szolgálatába szegődött, […] amelyik 
használni akarja, s talán használja is őt, annak a tenyerébe belesimul, legalábbis finoman 
kidolgozott eszközként; mert ha nem, akkor semmi vagyok, mondja, s egyszerűen ma-
gamra maradok a félelmetes űrben.” ez a franz – a már-már kisrealista precizitással meg-
rajzolt eredeti kafka-alak ellenére – tényleg inkább borbély szilárddal azonos, nem annyi-
ra franz kafkával. ráadásul az ikertörténet mélyén kéretlenül is körvonalazódik egy 
másik vonal, ahogy borbély magát az írást felfedezi magának, ami a számkivetettségbe 
rekedtségből egyedül ígér menekvést („az életéről van szó”!), elementáris erővel ragasz-
kodik hozzá.

És még valami, ami alighanem ennél is fontosabb: borbély ki-kiújuló depressziója, ami 
iszonyatos pusztító erő – végül el is pusztítja őt –, de előtte még kinyit neki egy ablakot, 
egy túlnani perspektívát, ami elidegeníthetetlenül hozzátartozik írói mitológiájához. egy 
másik interjút idézek, a Ráérő időt, Molnár csaba beszélgetését, amely szintén megtalálha-
tó a Vigilia kiadta kis kötetben: „többször estem át, különféle fokozatok szerint, olyasféle 
tapasztalatokon, amit a klinikai nyelv depressziónak nevez. ahogy visszagondolok, már 
iskolás korom előtt is, aztán közben is volt két-három igen mély időszak, aztán a húszas 
és harmincas éveim közepén ismét. Úgy tízévenként rendszeresen depressziós lettem, 
mert valahogy nem éreztem magam a helyemen. És nem is érzékeltem magam az időben, 
mindig ki-kiestem belőle. ilyenkor be-bekerültem valamely klinikára, hosszabb-rövidebb 
ideig. gyógyszereket adtak, amelyek segítettek elvenni az emlékeimet”. Majd a depresz-
szió elmúltával jön egy „különös tapasztalat”, „előkerülnek a papírok, amelyeken láttam 
a kezem írását. de nem tudtam, mit jelentenek, mire vonatkoznak, mikor és főként milyen 
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céllal írtam őket, […] mintha kettő vagy több lenne belőled, akik nem állnak kapcsolatban 
egymással”. egyébként a személyiség e depressziós megkettőzésében is kereshetnénk a 
bennünk lakó ikertestvér eredetét. annál is inkább, mert „amikor kiesünk a normális álla-
potból, […] akkor a konvenciók váratlanul megtörnek. olyasmit lát meg az ember, ami 
vagy a képzelet műve, vagy – ha hisz a misztikumban, ahogy én például hiszek – azt 
mondja, átsejlik a létezés egy másik arca”.

hajlom arra, hogy a Kafka fia a létezésnek erről az átsejlő, másik arcáról akart szólni, és 
voltaképp így töredékesen is erről beszél. borbély nem titkolja, hogy Josef k. történetében 
számára „felsejlett a kereszténység mélyén is ott rejlő zsidó sors”, sőt állítja, hogy kafka 
megjelenésével „nagy és alig felmérhető rettegés szólalt meg […], a megváltásba vetett hit 
keresztény kétsége”. hozzáfűzi még: „kafka a zsidó sorsban rejlő és a kereszténységgel 
közös tragédiáról beszél nekem, arról a mélypontról, ahol kulturálisan és vallásilag va-
gyunk. amire kertész valahogy akként szokott utalni, hogy már régóta zajlik a metafizi-
kai auschwitz”, amiben „benne élünk”, tehát „természetesnek tűnik”. borbély szilárd 
ugyanis, ahogy ez az Egy gyilkosság mellékszálai című szövegéből is kiderül, nem tud sza-
badulni a gondolattól, hogy szülei elvesztése, az a brutális karácsonyi rablógyilkosság, 
amiben a rablás talán csak álca volt, szorosan kapcsolódik infernális gyerekkora borzal-
maihoz, esetleg olyasmihez is, amire gyerekszeme akkor nem nyílt rá. alighanem ez is ott 
rejlik az apa kafka, azaz hermann feljegyzésében: „az apa a fiú sírja. / a fiú az apa élete. 
az apa a fiú halála”. franz kafka, a kafkai életmű borbély számára a végső kétségbeesés 
világa. több jel is arra mutat, hogy a tervezett regény ezt a világot az apák és fiúk örök 
ön- és egymáspusztító láncolatában, az áldozati fiúk apaistenné válásában és paradox 
módon mégis áldozatként való elbukásában akarta tetten érni. az egész töredéket így is 
át- meg átjárja a halál kísértete, a viaskodás, a szembenézés, a kokettálás a halállal, sőt a 
halál utáni vágy, ami egyszerűen szabadulás az élet poklából. ettől aztán a felvetődő kér-
dések mind úgynevezett végső kérdések lesznek, élet és halál sarkalatos ügyei, függetle-
nül attól, ki teszi fel őket, mintha az élet kétségeire, a mögöttük rejlő sebekre, hiányra, 
vákuumra csak egyfajta metafizikai válasz adna valamelyes gyógyírt. ez a körülmény 
magyarázható ugyan borbély vonzalmával a misztikumhoz – ő maga is ilyesmit sugall, 
mint láttuk –, mégis meggyőződésem, hogy e tekintetben is inkább afféle mentőkötéllel 
van dolgunk, ama utolsó szalmaszállal, amibe a fuldokló belekapaszkodik. Mondhatnám, 
nem kapaszkodna, ha nem érezne a létben transzcendens értéket, de nem is fuldokolna, 
ha nem transzcendens mértékkel mérné önmagát és a létet.

a vallási apologéták mégsem lelhetnek sok örömöt borbély szilárd transzcendencia-
szomjában. nem pusztán azért, mert többször is kifejtette, hogy „nem vagyok rendes hívő 
ember, úgy értve, hogy semmilyen vallás dogmatikai elveinek összességét nem tudnám 
követni”, amihez gyorsan hozzáfűzi, hogy nem hiszi, „egy vallási felekezethez való tarto-
zás valaha is azt jelentette volna, hogy mindenki mindennel azonosult, amit előírtak neki. 
sokkal fontosabbak a mozdulatok, az élet gesztusai. az ember végül is nem az eszével él, 
hanem valahogy zsigerből” (Ráérő idő). Magyarán a létezés ama felsejlő másik arca éppen 
nem tagadást akar jelenteni, hanem az elfogadást. erre tett kísérletet a Kafka fiával, mond-
hatni vakmerően a végső kétségbeesés felől közelítve a lét titkához, de nem sikerült tető 
alá hoznia a teljes művet. Maradt egy töredék, ami elsősorban dokumentum – a leginkább 
József attila Szabad-ötletek jegyzéke című opusával rokonítható –, amelyben sok a patoló-
gia, mégis irodalmi értéke van, mert az egyik legjelentősebb magyar költő belső gyötrel-
meiről és vágyairól tudósít.


