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Danyi Zoltán: Több fehér

Meglepő módon látszatra szinte tüntetőleg ba-
rátságtalan kötettel jelentkezett Danyi Zoltán a
2012-ben megjelent Több fehér című összeállítá-
sával. A puha kötésű füzet szürke-fehér borítója
sem hívogatja a potenciális olvasót, sem pedig a
belelapozva fel-felbukkanó, illusztrációként sze-
replő fekete-fehér Nádler István-festmények. S
olvasás nélkül végigpörgetve a lapokon a cím
nem minden iróniától mentes magyarázatának
az tűnik, hogy egy-egy oldalon helyenként alig
pár soros versek találhatók — a kötetben tehát
mintha több lenne a fehér lap, mint amennyit a
rájuk nyomtatott betűk látszólag igényelnének.
Közelebb hajolva azonban, s a barátságtalan,
zord kötetet megszelídítve, (akár többször is) el-
olvasva, egyértelművé válik, hogy Danyi Zoltán
többet írt, mint amennyi a sorokban látszik. Az
üres, hiányzó helyek is beszélnek, s tartalommal
vannak megtöltve. A Több fehér című kötet arra a
mesebeli sündisznóra emlékeztet, aki simoga-
tásra vágyik, de ehhez előbb a tüskéire falevele-
ket kell szórni. Törődést igényel.

Danyi legújabb összeállításában, rövid terje-
delme ellenére négy ciklusba vannak sorolva a
versek, mely ciklusok azonban nem négy tömb-
ben követik egymást, hanem a hozzájuk tartozó
költemények összekeveredtek — a kötetet, úgy
tűnhet, „nincs/ tűzőgép, mely egybefogná” (7.).
A költemények címe alatti rövid, kódszerű jel-
zések mutatják, melyik ciklusban is szerepel az
adott írás. A legtöbb vers a Háborús versek-ciklusba
tartozik, a kötet hangulatát így ez határozza
meg leginkább, ugyanakkor két másik is kiemelt:
az egyik a kötet fő-, a másik az alcímét (A cs. és
kir. rózsakert) viseli névként. A negyedik, az
egyetlen verset magába foglaló ciklus pedig a Mo-
nológok egy színésznőnek. Tévedés lenne a legtöbb
verset tartalmazó ciklus miatt azt gondolni, hogy
a Több fehér — vajdasági származású szerzőről lé-
vén szó — esetleg a délszláv háború(k)ról szól.
A kötet egyáltalán nem didaktikus, szikársága
minden közhelyes, a háborúról leggyakrabban
megfogalmazott képet, asszociációt gátol, így ga-
rantálva a költemények eredetiségét és mind poé-
tikai, mind tartalmi szempontból érdekes voltát.
(Ahol Danyi poétikai patikamérlege nem műkö-
dött megfelelően, azok a versei — bár még így is
rövidek — túlbeszéltek és hatásvadászok lettek,
mint például a Rendszerint a főpap, vagy mint a Bé-
csi kávé című.) Tehát bár a kötet hangulatát,

ahogy az imént is írtam, a legtöbb verset tartal-
mazó Háborús versek-ciklus határozza meg, az
alapkoncepciót mégis az egy költeményes ciklus
mutatja — de nem a benne szereplő vers. Arról
van mindössze szó, hogy bár a cikluscímben mo-
nológokat ígér a szerző, az olvasó csak egy darab
verset kap. Hiányzik legalább még egy írás a fel-
tűntetett többes számhoz. A hiány az, ami szo-
katlanul sokféle jelentéssel szerepel, és különböző
módokon jelenik meg Danyi új kötetében.

A versek sorát öt darab, a Több fehér-ciklusba
tartozó írás kezdi meg. A tagadás egész kötetet
átjáró alapvető viszonyulását már ezek az első
versek is egyértelműen megmutatják, gyakori a
nem, a nincs. „Nincs ilyen szín, / nem létezik.
Nem szín, / másolata egy színnek.” — áll a Nem
létező színek című versben a kötet hatodik olda-
lán. A létezőnek hitt jelenségek mind megkér-
dőjeleződnek ennek a ciklusnak az egységesen
kijelentő modalitású darabjaiban. A Csontig hideg
című versben nincs mit nézni a „feszített egen”,
holott a korábbi sorokban a beszélő nem akart
mást, „csak mutatni a csillagokat” (8.). Hasonló
módon érvényteleníti Danyi Téli rajz című köl-
teményének világát is: „egy madár nyomai a
hóban (…) milyen madár / milyen jég, miféle
nád” (15.). Szintén a kötet egészére, s nemcsak a
Több fehér-ciklus darabjaira vonatkoztatható az,
ami a Hámozó című versben olvasható: „Díszek
nélkül.” A kötet utószavában Varga Mátyás jog-
gal állapítja meg Danyi költészetének sűrítettsé-
gét, a rá kezdettől fogva jellemző „aszketikus
poétikát”. A kötet főcímét viselő ciklust olvasva
(mert jómagam, némileg a szerzői elrendezésnek
— szándéknak? — ellentmondva, ciklusonként
is elolvastam a kötetet) nem zárnám ki annak az
értelmezésnek sem a lehetőségét, miszerint a
Több fehér cím is hiányra utal. Danyi a konven-
cionális megnevezések tagadásával, és azzal,
hogy az érvénytelenített régiek helyett új meg-
határozást képtelen adni a világ jelenségeire, a
megfogalmazhatatlant jeleníti meg. Fehér fol-
tokra mutat rá a világértésben. Ezek alapján a
több fehér (folt), több hiányt jelent. Danyi meg-
mutatja, mi hiányzik, de a hiányt megszűntetni
nem tudja, ez azonban nem jelenti azt, hogy ér -
dem nélküli lenne ez a felderítő munkája, hiszen
az igazán kétségbeejtő az lenne, ha ezek a hiá-
nyok már nem is lennének érzékelhetők. Ez a ki-
mondhatatlan kimondásának megkísérlése nél-
kül be is következhet, hiszen ezek „a foltok / is
eltűnőben” vannak (Valamennyi zöld).

A kötet zömét adó Háborús versek-ciklusban
arról lehet olvasni, mik hagyták azokat a még ér-
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telmezésre és feldolgozásra váró (fehér) foltokat,
melyek megszüntetésére törekszik Danyi is. A vi-
 lágot felépítő elemek körvonalai itt sem megra-
gadhatók. Az óváros főterén című versben még
valóban fagylaltról lehet olvasni, ami olvad („Az
óváros főterén hősi / halált hal a fügefagylalt, /
olvadó nyom a köveken”), az És az utolsó találat-
ban viszont már egy „a kifakult / bódé fagylalt-
ként olvadó maradványai” jelennek meg. Lát-
ható, hogy ebben a ciklusban már nemcsak a
képek, hanem a nyelv is összeköti a költeménye -
ket. Az óváros főterén című versben olvasható
„hősi halált hal” kifejezés visszautal a ciklusban
közvetlenül előtte, a kötetben, a ciklusok szét-
szórása miatt hat oldallal korábban olvasható
Szardíniát Szerbiába című költeményre, kiélesítve
azt a magyar nyelvi sajátosságot, hogy a hal egy-
szerre főnév és ige is. Ennek tudatosításával a
legutóbb említett költeményben szereplő hal-
konzervgyár kifejezés is egy egészen összetett ha-
tású szóvá válik, felidézi a halálgyárakat, s a
halál okozta hiány megmásíthatatlanságát, kon-
zerválását is. Az ilyen erős és véleményem sze-
rint tudatos költői megoldásokra gondoltam
akkor, mikor írásom legelején azt írtam, Danyi
többet mond, mint amennyit leír. S e két költe-
mény szoros nyelvi kapcsolata miatt nem mond-
ható, hogy a költemények elrendezése véletlen-
szerűséget mutat. A látszat ellenére a Több fehér
egy szigorúan szerkesztett kötet.

Nemcsak a ciklusok darabjait köti össze tehát
Danyi Zoltán, hanem magukat a ciklusokat is —
egy kötetté. Az elsőként elkezdett ciklus kapcsán
említett foltok is megjelennek a Háborús versekben
is, itt azonban nem általános és meghatározha-
tatlan hiányt, hanem konkrét hiányzót jelölnek.
„A vállak és homlokok, a térdek / és cipők nyo-
mai ott vannak még / a macskakövön. (…) (Vé-
gül a testeket is eltakarították / persze, csupán a
foltjaik maradtak / az utcakövön…)” — olvasható
a ciklus második versében, A vállak és homlokok cí-
műben. A foltok egykori élőket idéznek. Az pedig
ismét a szerző ciklusszervező szándékát mutatja,
hogy „a testek után hátra- / maradt foltok ragyo -
gását” (Élénk ragyogás), a kötet utolsó (és így cik-
luszáró) darabjában (A becsapódások helye) az egy-
kori háborús területeket újra élettérként kezelő, a
foltokról talán már nem is tudó strandolók „ola-
jozottan csillogó testével” idézi párhuzamba.

Ez a legutóbbi kép az általam eddig még nem
tárgyalt, kvázi negyediknek hagyott ciklushoz ve-
zet át. A cs. és kir. rózsakert darabjai látszólag tele
vannak elevenséggel, érzékeléssel, élettel, de ez (is-
mét) csak a látszat, valójában ez mind pótcselek-

vés, „téves, / felesleges, vagy eltúlzott mozdulat,
(…) elterelő, nyom nélkül / kilobbanó gondolat”
(Mennyi pótcselekvés). Az imént idézett „olajozott
testek” a vers kontextusában egyértelműen nap-
olajjal bekent testeket jelent, mégis azzal, hogy
Danyi napolaj helyett csak olajról ír, gépszerűvé
teszi ezeket a testeket, végletesen elidegeníti azo-
kat az élettől. A cs. és kir. rózsakert verseiben a gé-
pekhez kötődik az érzékelés, az izzás. A ciklus első
darabjának címe: Gorenje, s a versből kiderül,
„»Gorenje« annyi mint izzás”. Egy másik költe-
ményben pedig arról lehet olvasni, hogy „a moz-
dony szíve sem kérdi, / hogy vajon miért izzik fel”
(A mozdony szíve). Az elevenség, az élet tehát élet-
telen dolgok jellemzője lesz. De attól, hogy Danyi
verseiben az élettelen él, él-e továbbra is az élő is?

Az előbbi ciklusból kiemelt A vállak és homlo-
kok című versben olvashatókhoz hasonlóan em-
beri test hagyta nyomokról ír Danyi Zoltán A cs.
és kir. rózsakert költeményeiben is, de ezek a nyo-
mok mégsem jelentenek egyértelmű létezést.
„Ahol sűrűn érintjük őket, tárgyaink / fényesre
kopnak. Nyomot hagyunk / a párnán, a székek
ülőkéjén, mintha / súlyunk volna. / Mintha vol-
nánk.” Az itt idézett Ahol sűrűn érintjük című vers
feltételes módja radikálisan megbontja az eddi-
gi költemények hiányra és hiányzóra vonat kozó
megállapításainak vitathatatlanságát. A hiány
létezik, az élet kétséges.

A versciklusokat néhány kiemelt vers idézé-
sével sorra véve talán látszik, mennyi minden
benne van ebben a vékony kötetben. S bizonyára
még több (szöveg szerinti, vagy akár képi) kap-
csolódást, de akár olyan kimondottan poétikai
szempontot is találni benne, mint az elbeszé -
lő(k?) személyének, vagy az öt külön oldalon is
felbukkanó áthúzott verssorok értelmezhetősé-
gének kérdése. A kritikának nem az a feladata,
hogy a leendő olvasóknak ne hagyjon felfedezni
valót a vizsgált kötetben, hanem lehetőleg az,
hogy további törődésre érdemesnek mutassa
azt. Írásom címében a Több fehér című kötet (és
ciklus) egyik versének formáját idéztem, azt,
amelyikben megjelenő szemléletmód igen ta-
nulságos módon jellemző Danyi Zoltán legújabb
kötetére is: „Közelről: mind reszket / és remeg. /
Távolabbról: hullámzó / tánc” ((Táj)kép). A Több
fehér című kötetről közelről vizsgálva kiderül,
hogy jóval több, mint fehér lapok sora, aminek
távolról esetleg tűnhet. S erre rádöbbenni, ezt
megtapasztalni igen tanulságos versolvasói él-
mény. (Új Forrás Könyvek, Tata, 2012)

SZARVAS MELINDA

233

Kéthasábos:Layout 1  2013.02.15.  11:53  Page 233


