
83

apok rif jé ben a Szûzet nem an gyal 
le pi meg ál má ban, szü löt tét po kol ra
me nesz ti, éle te-ha lá la fö lött a dön tés
Is te né, s a meg hal ni in du ló Krisz tus 
Jó zsef At ti la sza vá val („szok ta tom szí-
ve met a csend hez”, és „A bé kes sé get 
szét oszt ja az es te, / Meleg ke nye ré bõl 
egy ka raj va gyok”) ké szül egy rész le-
ges meg vál tás ra: „KE NYÉR RÉ le hes-
sek” (17). A Krisz tus-Jó zsef At ti la 
ket tõs port ré hoz így kezd csat la koz ni 
har ma dik ként Bí ró, aki a meg vál tást 
so ha nem a ma ga szá má ra igény li, 
ha nem az el eset tek szá má ra kö ve te li,
moz dí ta ná elõ. Krisz tus ként mond ja 
sor sá ról e hon ban: „Az én or szá gom 
nem jön el”: Krisz tus nem tud ja 
ki ter jesz te ni ke gyel mét Ma gyar or-
szág ra, Bí ró pe dig so sem lesz ab ban
a hely zet ben, hogy ezt mond has sa: 
„Ez az or szág az én or szá gom” (27).
Hermann Nitsch-csel együtt fel élesz ti 
a Meg vál tót, de ez a Salvator mundi
in kább vér szí vó vám pír, mint sze líd
bé kes ség osz tó (37).

Eu ró pai-ke resz tény gon do lat vi lá ga 
sze rint nincs meg vál tás, se egyé ni, se 
kol lek tív. Fel te he tõ leg en nek kö vet-
kez té ben ke resz tény hi te meg inog, 
sõt, meg szû nik, bár bûn tu da ta van 
emi att: az egész kö tet utol só ol da la 
egy kép vers, amin a „hiszekhiszek-
hiszek...” ho ri zon tá li sán át lé põ alak 
füg gõ le ges ten ge lyét egy ver ti ká lis 
be tû sor kö ve ti, az „im már ben ned sem 
hi szek” be tû i bõl. A víz szin tes-füg gõ le-
ges be tû sor ok egy mást met szé se nem 
ké pez ke resz tet, in kább egy ko or di-
ná ta ten gely-rend szert, amely nek te ré-
ben az óra fe jû – te hát a mú ló idõ vel
együtt arc ta lan ná vált – köl tõ-fõ hõs 
egyen sú lyoz, hit és nem-hit, lét és 
nem-lét kö zött (71). Ke le ti böl cse le-
tei úgy ta nít ják, hogy a „hit vány föl di
sors” – ami négy év szak, ke rek egy 
esz ten dõ, az az ke rek egy élet el tel te 
után – nyu ga lom, meg bé ké lés, „egye-
te mes – / – szep lõ te len-kez det” jön, 
az az a „meg új ho dás”. Ez nem azo nos
a ke resz tény meg vál tás-hit tel, amely 
sze rint Krisz tus el jö ve te le egy szer 
s min den kor ra meg vált ja a bûn tõl 
a vi lá got; ez egy ra ci o ná li sabb tan, 
amely csak en ge délyt, le he tõ sé ge ket 
ad újabb és újabb élet-kí sér le tek re.

A re mény, hogy újabb élet-le he tõ-
sé ge ket kap ha tunk, kön  nyeb ben el vi-
sel he tõ vé te szi az evi lá gi si ra lom völ-
gyet. Az idõ ro ha ná sát si et te tõ em ber 
le mond a je le né rõl, amit nincs ér tel me 
meg él ni (HATÚLÉLEMAMAINA
POTÉSMEGÉREMAHOLNAPOT, 
21); „tegnapmaésholnap ...... – örök-
ág ról sza kadt”, (24), az IDÕ UTA ZÁS
vers egé sze, amely ben a je len ször nyû-
sé ge i nek oka it a múlt ban ta lál ja meg 
(28). A ti be ti budd his ta meg vál tás-tan 
lé nye ge a dharmákra (lét ele mek re) 
vo nat ko zó el mé let, amely ab ban 
kü lön bö zik a ke resz tény ség tõl (és az 
isz lám tól is), hogy a lé te zés ös  szes 
fo lya ma tát ra ci o ná lis szi gor ral vizs gál-
ja, és igyek szik e fo lya ma tok ok sá gi 

kap cso la ta it fel tár ni. Min den más nál 
job ban hang sú lyoz za a vi lág ös  szes 
je len sé gé nek mú lan dó sá gát, szün te le-
nül han goz tat ja, hogy a föl dön és az 
ég ben min den egy aránt szen ve dés sel 
te li, mert tör vény sze rû en to va tû nik. A 
lét nek ez zel a pes  szi misz ti kus szem lé-
le té vel azon ban so ha felül nem múl-
ha tó op ti mis ta hit be li meg gyõ zõ dés 
áll szem ben: az az el kép ze lés, hogy 
a szen ve dés le gyõz he tõ, hogy a jó 
erõ sebb a rossz nál, és hogy lé te zik 
az örök bol dog ság nyu gal má nak ál la-
po ta, amely ben a szün te len ide-oda 
té vely gés tel je sen és mind örök re be fe-
je zõ dik, ami kor egy lény, vég te le nül 
sok, idõt len idõk óta egy mást kö ve tõ 
lét for má i nak vé gén, szá mos vis  sza-
esés és is mé telt fel emel ke dés után, 
vé gül el éri a tö ké le tes szen ve dély-
nél kü li sé get, s ek kor a vi lág ban va ló 
ván dor lá sa vé get ér. Bí ró nál efe lé az 
ab szo lút nyu ga lom fe lé mu tat a még 
az át me net fá zi sát meg je le ní tõ, sö tét 
és fény lõ köz ti, ki emelt je len tõ sé gû 
ver se, az ÁR NYÉK HA TÁR (43), 
majd a vég te len csen det árasz tó, min-
dig a szép ség epi fá ni á já ban tün dök lõ 
táj ké pei, a meg vi lá go so dás utá ni ál la-
pot ver sei (50, 51, 52).

A szép ség esz té ti kai mi nõ sé gé-
nek fel kel té sé hez Bí ró al kal maz za a 
misz ti ká ban kü lö nös je len tõ ség gel 
fel ru há zott szim bo li kus szí ne ket (a 
vér vö rö sé nek és a fagy fe hér sé gé-
nek el len té te az élet és ha lál vi lá ga 
köz ti át hi dal ha tat lan sza ka dék, a föld 
fe ke te sé ge a már lel ké tõl el ha gyott, 
pusz ta anyag gá vált test be fo ga dó 
szubszt rá tu ma, 10); tár gya kat (a tü kör
ki emelt fon tos sá gá ra már a kö tet cím 
fel hív ja a fi gyel met; a FLU XUS 
performance-ában a mû vészt a föl di
vi lág tól az ima gi ná ri us tü kör eme li 
el, 41; a ha lál be áll tá nak biz tos je le, 
ha a ha lott el ve szí ti tü kör kép ét, 44). 
Is me ri Bí ró azt a hi e del met is, mi sze-
rint a láng gal – gyer tya, mág lya láng-
ja – meg vi lá gí tott sze mély kép má sát 
a tü kör ma gá ba fo gad ja, el nye li, majd 
on nan ri tu á lis kéz moz du lat tal, ken dõ 
hasz ná la tá val víz be át ve zet he tõ, s a 
víz zel együtt meg iha tó: ez az ide gen
lé lek be fo ga dá sá nak-meg szer zé sé nek 
mód ja a tü kör se gít sé gé vel. (Je len tõs 
még a tü kör sze re pe a nap is ten nõ, 
Amateraszu mí to szá ban, ahol az is ten-
nõt a bar lang ból tü kör se gít sé gé vel 
csa lo gat ják elõ.) A fény és a tü kör
iker je len sé gek nem csak a mí tosz ban, 
de Bí ró köl té sze té ben is: az új ra szü le-
tett rá is mer ré gi ar cá ra és fáj dal ma i ra,
mi köz ben – gyö nyö rû el len tét ként 
– „[– kút mé lyi-víz nek vib rá ló – / – /
hold su ga ras ... tört-tük ré ben / ... sze-
líd tél utói-fu val la tok ... / üte mé re ... r 
i n g ó ... / ártatlan-álmok-koldusai –: / 
sz ü z e k ...szépítkeznek -]” (57).

Méltóság
A szen ve dés mél tó sá gá ról kí ván-

tam szól ni, és mind ed dig a szen ve-

dés rõl be szél tem. En nek a 
szen ve dés nek el sõ sor ban 
az ad ja mél tó sá gát, hogy 
Bí ró egyé ni kín ja i ról alig 
be szél, s ha be szél, mér-
ték tar tó an, sõt tá vol ság tar-
tó an, már szin te a múlt ba
he lyez ve az ál tal, hogy kop ja fá ra vé si 
a be teg ség pusz ta té nye it. Éh sé gét-
nyo mo rát egy szer ír ja le, és ak kor is 
a ma gyar lí ra egyik leg szebb ké pé be 
– és egy ja pán tankába – „cso ma gol ja 
a sem mit”: „mit eszünk – ? – / – kér de-
zi a Lá nyom – / nász tán cu kat lej tõ... 
/ al ko nyi ... fé nye ket / – f e l e l e m”
(61). Az õ nyíl tan vál lalt és han goz ta-
tott szen ve dé se it a tö me ges nyo mor és 
a sza bad ság hi ány okoz za; az em be ri 
lé te zés pe re mé re ke rül tek ér de ké ben 
vál lal ná az agnus Dei sze re pét, ha hin-
ne ben ne. A kö tet ver se i nek túl nyo mó 
ré sze a ma gyar köl té szet leg erõ sebb, 
az „És még is ma gyar nak szám ki vet-
ve...” idé zet tel fém je lez he tõ vo nu la tá-
ba tar to zik.

Mél tó sá gá nak ez leg fõbb alap ja.
Bí ró nak van hi te. Nem ke resz tény, 

nem budd his ta, nem taoista, ha nem
mind ez egy szer re, egy be öt vöz ve ben-
ne mind azt, amit ta pasz ta la tai alap ján 
igaz nak, kö ve ten dõ nek ta lált, gaz da gít-
va még az eu ró pai kul tú ra kez de té nek, 
a gö rög-ró mai ci vi li zá ci ó nak a val lás-
tól már el kü lön bö zött fi lo zó fi á já val. 
Eu ró pai és ázsi ai egy szer re. Ki je löl te, 
és meg szen ved te a ma ga út ját a sa ját
ma ga elé ki tû zött meg is me rés fe lé, és 
tö ret le nül tö rek szik el éré sé re. 

Mél tó sá gát ez is erõ sí ti.
Bí ró Jó zsef nek van hi te, de ezt a 

hi tet nem ter jesz ti, nem pro pa gál ja, 
nem akar meg té rí te ni – nem akar ja
sen ki re rá e rõ sza kol ni. Bí ró tud ja, 
hogy min den ki nek meg van a ma ga
út ja, de er re ma gam agá nak kell rá ta lál-
ni. A má sik em ber in teg ri tá sát so sem 
sér ti dur va be ha to lás sal.

Mél tó sá gát szá mom ra leg fõ kép pen 
ez ad ja, ezért áll elõt tem, va la hány-
szor rá gon do lok, egye nes de rék kal és 
emelt fõ vel. Mél tó ság gal néz szem be
ve lünk és a sors sal.

(Hungarovox Ki adó, 2006)
Szepes Eri ka

Érzékenyen és rész véttel
(Danyi Zol tán: Gyü mölcsversek)

Míg el sõ ver ses kö te te tar tal mi és 
for mai szem pont ból is több fé le vers tí-
pus sal va ló kí sér le te zés je gyé ben szü-
le tett, Danyi Zol tán Gyü mölcs ver sek
cí mû má so dik kö te te ho mo gé nebb,  
kon cent rál tabb és ki ér lelt gyûj te mény 
az Át csú szik kék be cí mû kö te té hez 
vi szo nyít va, hi szen az el sõ kö tet nek 
ar ra a vers tí pu sá ra épül, amely a 
sû rí tés re, a tö mör ség re, a rö vid vers-
for mák ra he lye zi a hang súlyt, mi köz-
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ezért a kon temp lá ló sze me, amely 
több nyi re ké pek ben gaz dag lát vány-
ról tu dó sít. Ez a tö mör ség a rö vid
 for má ba va ló sû rí tés nek is kö szön he-
tõ, ami pe dig a szim met ri kus és erõ-
sen rit mi kus afo riz ma-ver sek re szin-
tén jel lem zõ, mint ami lyen a Té ve dés
cí mû vers: „Min den té ve dé sed / egy 
el mu lasz tott szür kü let, / egy el ve szí-
tett haj nal.” (43.)

A Gyü mölcs ver sek Danyi Zol tán
el sõ, Át csú szik kék be cí mû kö te té hez 
ab ból a szem pont ból is kap cso ló dik, 
hogy a Hi ány zó fa ág cí mû vers (32.) 
az el sõ kö tet be li cím nél kü li vers 
(13. o.) át írt vál to za ta, amely ben a 
tar ta lom és a for ma har mo ni ku sabb 
vi szo nya va ló sul meg, a pár hu za mos 
szer ke ze ti is mét lõ dés a kül sõ, ter mé-
sze ti vi lág és a bel sõ kép ze let vi lág 
kö zött te remt kap cso la tot: „Hi ány zó 
fa ág õr zi / a cse resz nye sú lyát, il la tát; 
/ kép ze le ted s lom bok sú gá sát, / a galy-
 lyak haj lá sát, tán cát.”

Az ér zé ki, konk rét tár gyi vi lág
te hát a bel sõ lel ki fo lya ma tok ki ve-
tü lé se ként is je len van a ver sek ben, 
mint pél dá ul Rossz na pok cí met vi se-
lõ vers ben: „Nem tud ki csor dul ni, bár 
szí nül tig te le, / egy fa le vél bil le né sé-
re is lük tet, ég, re ped – / mind sû rûbb
és egy re ne he zebb, / meg kö vült kín, 
nincs rá gyógy sze red.” (35.) A 
je len sé gek re va ló ikonikus uta lá sok 
ré te ge, a bi o ló gi ai lé te zés or ga ni kus 
je lei és a ke vés kul tu rá lis jel mel lett
az egyik ál la pot ból egy má sik ba va ló 
át me net, az át lé nye gí tés vál to zá sa is 
elõ for dul né mely szö veg ben, mint 
pél dá ul a Terv cí mû vers ben, ahol a 
be érett gyü mölcs föld re hul lá sá nak 
a fo lya ma ta ri tu á lis ál la pot vál to zást 
je lent a szem lé lõ szá má ra, lé lek ta ni 
fo lya ma tot, bel sõ, men tá lis tör té né-
se ket ké pez le, és ös  sze füg gés ben 
áll a budd hiz mus „meg sza ba du lás” 
ta ná val is.

A kö tet egyes ré szei kö zött nem-
csak a te ma ti kus és szem lé let be li 
is mét lõ dés, ha nem a szó sze rin ti 
is mét lés is kap cso la tot ala kít ki. 
Az egyik leg gyak rab ban vis  sza té rõ 
ki fe je zés az „ös  sze gyûrt pa pír lap”, 
azon ban az „össze gyûrt” szó a „sor”, 
a „pap lan” és az „ég” szó jel zõ je is. 
A leg utol só elõ for du lá sa a kö tet ben 
azt a ha tást kel ti, hogy az ös  sze-
gyûrt pa pír lap okon üze ne tek áll nak, 
ame lyek meg szó lí tott ja mind vé gig 
ugyan az, ezért en nek a kép nek fel-
te he tõ en me ta fi zi kai vo nat ko zá sai 
van nak: „fi nom ké sek kel dol goz zál 
majd / uram / áll egy ös  sze gyûrt 
pa pír la pon” (53.). A sza vak és ké pek
kö zöt ti hi á nyok nyi tot tá te szik a ver-
se ket – egy más ra is, és az ol va só kép-
ze le te szá má ra is, hi szen a ki ha gyás 
re to ri kai alak za ta a hi ány ki töl té sé-
nek te ret ad.

A szö ve gek hát te ré ben ál ló vég te-
len re, tel jes ség re, vi lág-egész re va ló 
uta lás, ami a kö tet utol só ver sé ben is 
meg je le nik, azt sej te ti, hogy a ver-

sek ben al kal ma zott ké pek nek olyan 
val lá si, misz ti kus je len té sük is van, 
amely csak a ja pán és a tá vol-ke le ti 
mû ve lõ dés ben já ra tos ol va sók elõtt 
tá rul fel.

(Zenta – Új vi dék, zEtna Könyv ki adó, 2006)
Ócsai Éva

Emlékek fe ketén,
fehéren

(Hárs Er nõ: Ke reszt és ko szorú,
Búcsú a XX. szá zadtól)

A be zá ru lás, le zá ru lás fe lé irá nyu ló 
szel le mi moz du la tok meg sza po ro dá sá-
nak sod rá ban egy re több „vis  sza em-
lé ke zõ” mû je le nik meg az utób bi
idõ ben itt hon is, kül föld ön is. Em lék-
irat ok, csa lád re gé nyek, ál- vagy va ló-
di tör té nel mi re gé nyek. Ezek kö zött
igen sok ar ról szól, hogy a szer zõ
mi ként él te meg az el múlt év ti ze de-
ket, ame lyek Kö zép-Eu ró pát, s ben ne 
Ma gyar or szá got igen csak pró bá ra 
tet ték. A vis  sza em lé ke zé sek ben hol 
az a szer zõi szán dék ke rül elõ tér be, 
hogy sa ját po zí ci ó ját, sze re pét le gi ti-
mál ja a meg szó la ló én, aki ilyen kor
sok szor áll köz vet len referenciális 
vi szony ban a szer zõ vel, hol lel ki is me-
ret ének meg nyug ta tá sa ve ze ti tol lát, 
hol pe dig pusz tán a do ku men tá lás 
vá gya. Ez utób bi kész te tés le het de rûs 
vagy két ség beesett, küzd ve az zal a 
le he tõ ség gel, hogy eset leg az „örök-
éle tû” do ku men tu mo kat, ob jek tí ven 
rög zí tett va ló ság le írá so kat so sem 
ol vas sa majd el sen ki. Egy re több 
ilyen, üveg pa lack ba zárt üze net ta lál-
ha tó nap ja ink könyv ter mé sé ben ar ra 
vár va, hogy egy szer majd a part ra
ve tõd vén meg ta lál ja sa ját ol va só ját, 
aki óva to san ki eme li és bön gész ni 
kez di az üze ne tet.

Hárs Er nõ élet raj zi-vis  sza em lé ke-
zõ kö te tét ez utób bi, do ku men tá ló cso-
port ba so ro lom. A szö veg mon da tai 
ud va ri a sak, jól sza bot tak, mon da nám: 
dip lo ma ti ku sak. Nincs túl fû tött ség, 
fél re ért he tõ cél zás, az eti ket tõl el té rõ 
me ta fo ra, az ese mé nyek sze rep lõi 
min dig ve ze ték- és ke reszt név vel sze-
re pel nek, a dá tu mo kat, hely szí ne ket a 
le he tõ leg pon to sab ban ha tá roz za meg 
a szer zõ. A tör tén tek pon tos do ku men-
tá lá sa, rög zí té se az el sõd le ges szer zõi 
szán dék. Ám e pon tos, ud va ri as, sõt 
tu laj don kép pen ki mért meg fo gal ma-
zás hát te ré ben rend kí vül sok ér ze-
lem nek, lel ke sü lés nek, csa ló dás nak, 
in du la tos ha rag nak kell rej tõz nie, és 
eze ket a szö veg sza bá lyos sá ga nem 
en ge di fel szín re jut ni. Ez min den-
kép pen hi á nya a szö veg nek, hi szen 
aki nek ha tal mas for dí tá si mun ká ját 
éve ken ke resz tül el fek te tik, majd 
meg je le né se után a be fo ga dá sát igye-
kez nek el sza bo tál ni, az sok kal több 
in du la tot, ér zel met, han gu la tot en ged-

ben a ter mé szet, a táj, a 
gyü mölcs ké pe i nek as  szo-
ci á ci ós szö ve dé ke és egy 
sa ját sá gos, a ja pán haikura 
is jel lem zõ, meditatív szem-
lé let mód te remt szo ros kap-
cso la tot a ver sek kö zött.

En nek a szem lé let mód nak a meg-
ér té sé hez visz kö ze lebb a mot tó ul 
vá lasz tott vers és szer zõ je, a 18–19. 
szá zad ban élt ja pán köl tõ, zen budd-
his ta szer ze tes, Ryokan, aki nek több 
ver se is be van ékel ve a kö tet be Danyi 
Zol tán ver sei kö zé. A mot tó gon do la-
ta i nak pa ra dox lo gi ká ja a tá vol-ke le ti 
gon dol ko dás ra jel lem zõ, az el sõ vers 
pe dig, amely a Mono no aware cí met 
kap ta, a ja pán kul tú ra es  szen ci á já hoz 
ve ze ti az ol va sót. A „mono no aware” 
ki fe je zés a kö tet utol só  elõt ti ver sé-
nek cí mé ben is vis  sza tér, hang sú lyos 
ke re tet ad va a gyûj te mény nek. Ezt a 
ki fe je zést ugyan is elõ ször a 18. szá-
za di ja pán iro da lom tu dós, Motoori 
Norinaga hasz nál ta, ami kor meg-
pró bál ta le ír ni a kü lön le ges ja pán 
ka rak tert, és ez meg ha tá ro zó esz té ti-
kai fo ga lom má is vált. A „mono no 
aware” a dol gok irán ti ér zé keny sé get 
és rész vé tet je len ti, amely a ter mé sze-
ti vi lág köz vet len meg ta pasz ta lá sá ból 
fa kad, mi vel a dol gok kal (mono) va ló
köz vet len ta lál ko zás és azo no su lás 
meg in dít ja a kon temp lá ló em bert, 
ez pe dig a ter mé szet egé szé re va ló 
nyi tott ság hoz, a lé te zés té nye irán ti 
reflektív vi szony hoz ve zet.

Ez a pers pek tí va nyújt tág ke re tet 
a kö tet ver se i nek, a kö tet cí me azon-
ban el old ja a ja pán kul tú rá hoz va ló 
kö tõ dést, és azo kat a ver se ket ál lít ja a 
fó kusz ba, ame lyek gyü möl csök ké pe-
it is fel idé zik. Ezek úgy ün nep lik a ter-
mé sze tet, a bi o ló gi a i lag adott vi lá got, 
hogy az élet ki tel je se dé sé nek a ké pei
kap cso lód nak a je len ség vi lág mö göt ti 
lét szem lél te té sé hez. Míg az or ga ni-
kus élet szen zu á lis ké pek bõl, mind az 
öt ér zék re ha tást gya ko rol va bom lik 
ki az ol va só lel ki sze mei elõtt, ad dig
a lét az idõ vo nat ko zá so kon ke resz tül 
kap sejt he tõ for mát.

A pil la nat egye di sé ge és a ter mé-
szet cik li kus ide je – a li ne á ris, „pro-
fán” idõ vel szem be áll va – ha tá roz za 
meg a kö tet idõ szem lé let ét, amely hez 
hoz zá já rul a moz gás ban rej lõ moz du-
lat lan ság, a vál to zás ban meg mu tat ko-
zó vál to zat lan ság ki fe je zé se is: „Alig 
ért he tõ ko nok ság. / Ahogy az ágak 
vi rá goz nak. / Év rõl év re. Min den 
ta vas  szal.” (Év rõl év re, 10.) A moz-
gás és az idõ vo nat ko zá sok úgy fû zõd-
nek egy be, hogy a sta ti kus ké pek hez 
kap csolt ap ró, fi nom moz gá sok ér zé-
kel te tik az ál ló, tömb sze rû idõt.

Az ol va só szá má ra fel kí nált né zõ-
pont, amel  lyel azo no sul hat, oly kor 
egy egyes szám má so dik sze mé lyû 
meg szó lí tott, a leg jel lem zõbb azon-
ban az, hogy a lí rai alany egyes szám 
har ma dik sze mé lyû je len ség vi lá got 
áb rá zol, sze mély te le nül, a né zõ pont 


