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A szen vedés mél tósága
(Bíró Jó zsef: Tü körmáglya)

Ré mí tõ mély sé gek bõl eme li te kin te-
tét szé dí tõ ma gas sá gok ba Bí ró Jó zsef 
eb ben az 55. szü le tés nap ját ün nep lõ 
kö tet ben, amely élet kor szá má ra je len-
tõ sebb, mint a ke rek 50, mert kez de-
tén és vé gén ugyan az a szám jegy áll: 
szin te su gall ja a szim met ria kez det és 
vég azo nos sá gát, amely – ta lán baj el-
há rí tó – jós lat sze ren csé re nem tel je-
se dett be: a köl tõ túl él te sa ját szám-
misz ti ká ját (amit még a má jus hó nap 
– az ötödik!– 5. nap ja is meg erõ sít). 
A köl tõ a má gia, a szám misz ti ka 
bû vö le té ben 55 ver set gyûj tött eb be a 
kö tet be, amely nek enigmatikus cí me
rend kí vül ös  sze tett vi lá got fém je lez. 
Kez det és vég egy mást fel té te le zõ 
ket tõs sé ge a kö tet két pil lé re, me lyek 
– Bí ró Jó zsef re jel lem zõ en – for dít va 
ke re te zik a vers tör té nést, ame lyet a 
ha lál ve zet be: a mot tó ként él re ál lí-
tott nek ro lóg ’56 már tír ja it idé zi a 
30. év for du ló al kal má val, és eb ben 
a nek ro lóg ban a kötetegészre vo nat-
ko zó leg fõbb kulcs sza vak már együtt 
van nak: át kel ni – az élet bõl a ha lál ba; 
a meg vál tó ...golyóhalál a bûn nél kü li 
ál do za to kat, aki kért „jel te len sír ja ik 
sír nak” vált ja meg a kín tól. A tá ma dó 
„S ti!” azo kat a gyá vá kat szó lít ja meg, 
akik ten ni nem mer tek, csak gyer tyát
gyúj ta ni, s akik a kín ar ca it nem is me-
rik (7, a ver se ket a to váb bi ak ban is az 
ol dal szám mal je lö löm).

A tény le ges el sõ vers már va ló ban 
a szü le tés ver se, er rõl a dá tum cím bõl 
ér te sü lünk (s mi lyen fáj dal mas fin to ra 
a sors nak, hogy a kö tet meg je le né se-
kor még élt a mot tó szer zõ je, Nagy 
Gás pár, aki nek az óta be kö vet ke zett 
ha lá lá val ez a szü le tés-vers is du a lisz-
ti kus sá vált). E rö vid be kö szön tõ ben 
nyo ma sincs más köl tõk kö tet kez dõ 
hety ke ön tu da tá nak, ha nem az eu ró-
pai sors ról szá mot adó ja pán haikuban 
– ke le ti és nyu ga ti kul tú rák szin te ti zá-
lá sa Bí ró köl té sze té nek kü lön le ges 
sa já tos sá ga – bos  szu ló IS TEN fo gad ja 
az ép pen ma gyar nak meg szü le tõt, aki 
szá má ra ily mó don nincs meg ér ke zés,
mert nem ha zá ba szü le tik (9). Így utal 
vis  sza a kez dõ ’56-os vers re: ahol 
ártat la no kat gyil kol tak le, ott nincs 
ha za. Az el tor zult je len bõl for dul visz-
 sza a múlt ba, mint XXI. szá za di utód, 
aki szá má ra Kas sák nik kel sza mo vár ja 
„szûz”, te hát egy tisz tá nak vélt és 
so kak ál tal el fo ga dott kas sá ki esz me-
rend szim bó lu ma, míg Bí ró szel le mi 
ter mé ke it tûz re ve tik, hogy leg alább
me le ged ni le hes sen mel let tük. A 
szabadverset író Kas sák ról a leg szi-
go rúbb sza bá lyok közt tar tott eu ró pai 
vers for má ban, a szo nett ben, an nak 
is egyik rit ka vál fa já ban, a sonettus
continuus-ban, a 4//4//4//2 ta go lá sú 
stró fa rend ben ír, mint ha a for má val is 
je lez né: ez nem a for ra dal mi szabad-

vers vi lá ga. A nik kel sza mo vár mel lõl 
hi ány zik ál lít má nya, a re pül, hi szen a 
re pü lés sza bad sá ga már a lát vány, a 
je len ség szint jén sem lé te zik. A szü le-
tés sel te hát nem csak az élet kez dõ dik 
meg, ha nem minden nek a rom lá sa, s 
az ez zel együtt já ró szen ve dés is.

Szenvedés
Ket tõs ség ként vo nul vé gig a föl di

vi lág és a köl tõ (idõn ként egy töb bes
szám el sõ sze mély ben meg fo gal ma-
zott, de nem konk re ti zált – csak a vers-
tör té nés fo lya mán tisz tá zó dó – kö zös-
sé gé nek) lé nye gi ös  sze fér he tet len sé ge 
is; a föl di lét min dig alan tas („rot hadt
avar”), a köl tõ (és kö ze ge) „szép ar-
cú”, aki(k)nek „túl él te tõ – lé leg ze te 
„föl fe lé tö rek szik”: fák lya-sors ként 
(a láng osz lop – vá tesz köl tõ mo du-
lá ci ó ja!) „zord ég re lob ban” (18). A 
ma gyar ként meg élt vi gasz ta lan sor sot 
más kor, má sok is meg él ték: „egy fran-
ci á nak” cím zi egyik ver sét, amely ben
sa ját ma gyar sá gát he lye zi be le egy 
olyan ál la pot ba („fog lyok nak fog-
lya”), ami a „fran ci á nak” szó ló aján-
lás sal együtt nyil ván va ló intertextus 
a „szen ve dõ misz ti kus” (Rad nó ti 
Sán dor sza va), Pi linsz ky ver sé vel. 
A jel zett lét ál la pot, a „fog lyok nak 
fog lya” egy fran ci án ke resz tül vo nat-
koz tat ha tó a ma gyar ság ra, de Bí ró egy 
sze man ti kán tú li, sti lisz ti kai uta lás sal 
se gí ti az azo no su lást: a „fog lyok nak 
fog lya” el sõ ver ses nyelv em lé künk 
ne ve ze tes fi gu ra etymologicájának 
át vé te le. Köz ben fel tûn nek az eu ró pai 
kul túr kör más hí res le gen dái: a „víz-
re írt ígé ret” mi att há bor gó Catullus, 
a ho mok ba raj zolt geo met ri ai áb rái 
el tip rá sa mi att ja jon gó Ar khi mé dész: 
más-más ko rok nagy for má tu mú szen-
ve dõi.

A kon szo li dá ció évei egy szép kép-
ben, „kon szo li dált fel hõk ként húz nak 
Ke let re” az égen, mi köz ben „meg-
gyö tört ál ma ink” föld höz ra gad tan 
„alant” ma rad tak. Az ég fe lé in dí tott 
ha rang szó is „el té ved”, és le száll a 
föld re (20). FALANSZTER-ben él ve
„gyónunk ... gyónunk ... kifulladásig”. 
Mint ha a gyó nás va ló ban fel men te ne 
a bûn alól. Fel men tést nem hoz, csak 
fe le dést a „vá gó hí di pá lin ka-bûz” 
(20). Az „él jük túl az éle tün ket” és a 
„csak ezen le gyek túl” is me rõs mon-
da tok kal vé gig kín ló dott éle tünk ké pei 
so ro lód nak, a nyo mor, a le alá zott ság, 
a kétvilágköztiség („INNENTÚLI-
szél ... ONNANTÚLI-szél”) okoz ta 
de pres  szió, a lé lek tõl lé le kig ha tó szót 
le he tet len né te võ zaj, áru lás, ká rom ko-
dás, az élet unt ság fá radt sá ga – mind-
eb bõl len ne hi va tott vis  sza hoz ni az 
él he tõ vi lá got a „kö zös ének lés”, ami 
„vis  sza éne kel het né „az ott ho nos sá got 
a „vét len öre gek nek”, „le len cek nek”, 
az „új ha zá ban ha zát la nok nak”, a tör té-
ne lem je len fá zi sá ban élõk nek (21).

(Rend kí vül ér de kes, kü lön ta nul-
mányt ér dem lõ kor jel lem zõ a kö zös sé-

gi ér zés nosz tal gi á já nak, sõt szük ség-
le té nek metaforizálása a „kö zös ének-
lés sel”. Az ál ta lam vizs gált szer zõk 
kö zül La dá nyi Mi hály, Petri György, 
Kör men di La jos, Var ga Ru dolf és 
egy eset ben Várady Sza bolcs is visz-
 sza bû völ né az el ve szí tett kö zös sé get 
a kö zö sen éne kelt da lok kal. A da lok 
minémûségét nem le het konk re ti zál ni, 
a kol lek tí va hí vó-von zó ere je a pon to-
san kö rül ha tá rol ha tó.)

E kö zös tör té nel mi kor kol lek tív 
szen ve dé se it át éli a köl tõ, csu pa fe ke-
tét, füs töt, fény te len sé get, sö tét sé get 
ész lel, és a kö zös szen ve dés meg ter mi 
a sze mé lyes gyöt rel me ket is, ame lyek
egy re sú lyo sab bak: „ár nyé kom ra 
ve tü lõ ár nyad nõttön nõ” (27). A 
sa ját élet ben „meg szer zett” szen ve-
dés, a be teg ség, át ke lés a ha lál fe lé: 
a ha lál nak ép pen át ke lés-jel le ge te szi 
le he tõ vé, hogy be le tö rõ dés sel ve gye 
tu do má sul. A BÉ KE cí met vi se lõ vers 
osz lop ba tör delt szó tag jai ki hí vó an 
ma ga sod nak-egye ne sed nek, egy ál-
ta lán nem árasz ta nak nyu gal mat, 
de rût, ha nem tár gyi la go san köz lik a 
be teg ség jel le gét, fo lya ma tát. Az osz-
lop kop ja fa-re mi nisz cen ci á ját a be tûk
kar col ta or na men sek su gall ják. (29) S 
hogy men  nyi re egyen ér té kû en sújt ja 
Bí rót sa ját, ha lá los fe nye ge tett sé ge 
és az or szág ál la po ta, ar ra a leg meg-
gyõ zõbb pél da, hogy a MA GYAR OR-
SZÁG ... MA cí mû vers egy is me ret-
len cse cse mõ te te me fö lé ál lít ha son ló 
„kop ja fát” (36). A min den em be ri 
gyöt re lem pa ra dig má já vá lett krisz tu-
si sors tel je sí ti be a szen ve dés tör té net 
stá ci ó it: az ECCE HO MO vers sze rep-
lõ jét ál ta lá no sí tó má so dik sze mély ben 
szó lít ja meg Bí ró, egye sít ve ez ál tal 
a Krisz tus-kép ze tet és a min den ko ri 
szen ve dõ em bert: „mint seb rõl-le rot-
hadt ...–/–...// szik kadt – kö tés rõl 
...vérrögöt – // mo hón ... hab zso lod – / 
– fa lod // – ... – tö möd ... ma gad ba ... 
// a meg szen telt ... te li hold – os tyát...” 
(39). Az os tya te li hold-me ta fo rá ja 
nem csu pán ala ki ha son ló ság alap ján 
ge ne rá ló dott, ha nem a hold nak az 
em be ri sor sot jel ké pe zõ budd his ta 
szem lé le té bõl is fa kadt. A te li hold 
a ma gá val meg elé ge dett, ön ér ze tes 
em ber szim bó lu ma. Ál do za ti os tyá vá 
vá lá sa, tel jes sé gé nek meg tört sé ge az 
egész sé ges élet el pusz tu lá sát, az em be-
ri lét meg szû né sét je len ti. A krisz tu si 
ha lál – min den em be ri élet pusz tu lá sa. 
Ezt a ver set egy káp rá za tos nek ro lóg 
kö ve ti, amely a ter mé sze ti ké pek 
fa gyos sá gá val utal az em be ri élet meg-
szû né sé re, mi köz ben ér zé kel te ti, hogy 
az el hunyt ma gá val visz va la mit egy 
má sik em ber bõl, meg fosz tot ta tár sát 
ön ma gá tól. „fa gyos föld be vis  sza-
fo rog nak a vá gyak” – mond ja Bí ró
je len idõ ben, a még lé te zõ vá gyak ról. 
És az egész vers szün te len le be gés a 
már moz du lat lan ná der medt ha lott 
volt élet funk ci ói („lég bu bo rék-zár vá-
nyok”) és az utá na só vár gó em ber
még tel jes ké szült ség ben mû kö dõ tes ti 
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meg nyil vá nu lá sai kö zött, ame lyek e 
vég sõ fel fo ko zott ság ban, túl fe szí-
tett ség ben el jut tat ják a gyá szo lót az 
ér ze lem kon ven ci o ná lis szer vé nek, a 
szív nek a „meg sza ka dá sá ig” (40).

Az enigmatikus BABEL vers több 
szin ten is be te tõ zi a kol lek tív szen-
ve dést. Jel ké pe zi – már tör de lé sé vel 
is – a bib li ai to rony min den em be ri 
fe szült sé get, meg nem ér tést, örök 
há bo rús ko dást in du ká ló fe nye ge té sét, 
az is ten kí sér tés – a kol lek tív erõ vel az 
ég fe lé tö rés – meg hi ú sí tá sát, bün te-
té sét, ami nek kö vet kez té ben a ma ga
cson ka meg va ló sí tat lan sá gá ban mind-
má ig jel ké pe zi az ös  sze fo gás kép te len-
sé gét, az em be rek köz ti meg ér tés le he-
tet len sé gét, a „lé lek tõl lé le kig ha to ló 
szó” örök hi á nyát. Mint hogy ma gyar 
nyel ven szól, – ide gen or tog rá fi á val, 
je len ti a ma gyar és ma gyar köz ti 
fel old ha tat lan el len té te ket is: egy 
nyel ven be szé lünk, de még sem („ost 
heesem eet von aw boy”); s vé gül
a ma gyar nyelv hát tér be ke rü lé sét, 
el si vá ro so dá sát, év szá za dos vis  sza ve-
tett sé gét a bán tó an ki har so gó an gol 
szö veg mö gött. Az an gol szö veg 
hi bát lan. Azt tud juk ír ni is és ol vas ni 
is (59). S a szen ve dés vég sõ, már-már 
meg ha lad ha tat lan fo ka a ha lál elõt ti
ma gány, mely a kö tet utol só elõt ti
ver sé bõl sü vít ki: „... nincs ... ki(k)-tõl
... elbúcsúznom// – ... – / – ———
—————————————-:// 
kanálisba ... :// ka ná lis ba ... ké ne ... 
foj ta nom ... magam’...!” (67).

A kö zös ma gyar sors mi att ér zett
fáj dal ma el söp rõ en ke re ke dik felül a 
sa ját élet ben meg élt be teg sé gen, ke se-
rû sé gen. Míg a sze mé lyes kí nok – a 
vég ze tes kór – le írá sá ra, egy pusz ta 
tény köz lés re mind ös  sze egyet len ver-
set szán (BÉ KE, 29), ad dig tör té nel-
münk sú lyos csa pá sai vis  sza-vis  sza-
kí sér te nek a kö tet ben, ter mé sze te sen 
Bí ró sa já tos szim bo li ká já nak, avagy 
ép pen a szó sze man ti kai el kü lön bö-
zé sé vel ope rá ló mód sze ré nek meg fe-
le lõ en. A fe lü le ten sakk-játsz má nak 
fel tün te tett HU SZÁR ... VI LÁ GOS 
ver set (12) a KI RÁLY ani má lis meg-
je le ní té se, mo hó sá ga (za bál – bag zik
– za bál) lep le zi le: nem a sakk táb lán 
fe szül szem be egy más sal a fu tó (= 
hu szár) és a ki rály, ha nem va la mi je len-
be li tár sa dal mi kép mu ta tás, mû vé szet-
el mé le ti szó fa csa rás („témagazdag-
ságban … esz té ti kai – mi nõ ség ben”) 
jel zi, hogy vész hely zet van, va la mi 
olyan, ami nek a fel szín re tö ré se egy 
már ci u si va sár nap ra vár ha tó, em lé ke-
zé sül ar ra a haj da ni eset re, ami kor a 
HU SZÁ ROK VILÁGOSnál vég le ges 
ve re sé get szen ved tek. A kö tet fe szes
szer kesz té sé re jel lem zõ en ez után a 
vers után an nak a Nagy Gás pár nak 
ajánl egy ver set Bí ró, aki nek a kö tet
ele jén az egész szen ve dés tör té ne tet 
ajánl ja, és eb ben a sza bad ság he lyett 
a SZABVÁNY-SZABADSÁG-ban 
lé te zés ször nye it ve tí ti fel: „sa va nyú-
so ka da lom... – // DÖGKESELYÛ… 

CSIPEGET ... // A fõ-PÁSZTOR ... 
FÉSZ KÉ BÕL”. Bí ró szá má ra a leg-
fõbb el len ség, a leg in kább gyû lö let re 
mél tó az az em ber, aki a min den ko ri 
fõ pász tor ok kö rül sür gö lõd ve gyûj tö-
ge ti ös  sze a tõ le le hul lott mor zsá kat 
(13). A SZÜ NET LEN (14) egy ar cha i-
kus ma gyar gon do lat alak zat tal, a kö zö-
lés sel (lé nye ge, hogy egy szó egyi de jû-
leg ál lít má nya a meg elõ zõ, ill. az õt 
kö ve tõ mon dat nak) hoz za tud tunk ra, 
hogy a pen ge kéz ben van, és vagy a 
nya kat vág ja el, vagy az asz ta lon fek võ 
ke nye ret. Mind ezt – ne hogy ma gunk ra 
ve gyük – ja pán haikuban.

Kö zös sé rel me ink mód sze res 
fel tá rá sa köz ben egy sza bály ta lan 
nek ro lóg kö vet ke zik, TERC cí men 
(mû fa ját azért ne ve zem nek ro lóg nak, 
mert Hervay Gi zel la em lé ké nek szól), 
és a vers tör té nés fo ko za to san jut el 
a köl tõ nõ ha lá lá nak va ló szí nû sít he tõ 
oká ig: ahol a csa hos szen tek ga naj-
bû zös sát ra ik ban em ber húst ad nak-
vesz nek, (ahol szen tek bo nyo lít ják az 
em ber ke res ke del met), akik al vi lá gi 
lé nyek sür ge tõ meg ren de lé sé re ké szül-
nek a mû al ko tás ok, ott a „tar kón-lõtt
ma dár-dal ... zu han” és „sze münk re 
fagy or szá gos jég esõ” – e gyö nyö rû 
kép pel si rat ja Bí ró a ma gát vis  sza 
nem várt nak ér zõ, ön gyil kos ha lál ba 
hul lott, ke ser ves sor sú köl tõ nõt (15). 
A Hervay-emlékverset kö ve tõ köl-
te mény már a kö vet ke zõ te ma ti kus 
cso port hoz, a ha lál ver sek hez tar to zik 
(lásd ké sõbb), de a nyu gat ról-ke let rõl 
hang zó ha lál ha rang zú gás a vész ter hes 
han gu la tot egy Hervay-intertextus-
sal is meg erõ sí ti: „szé gyen szem re ...
egymás-büdös-húsát tép ve / – ... – nyü-
szí tünk ... ——————————:
---------: köl tõk”, szól Bí ró (16), a cél-
zott intertextus Hervaynál az er dé lyi 
ma gyar ság szen ve dé se: „egy mást 
tép jük te he tet len ség ál do za tai”.

Or szá gunk kol lek tív hi ány vi lág, 
ös  szeg zi a köl tõ, tar to mány nak ne vez-
ve a ha zát, amely tar to mány létállapot-
határozója: „ki foszt va” (31).

Halál
A szen ve dés tör té net – és ezt nem-

csak az Új tes ta men tum ból, ha nem a 
ná la ko ráb bi misz té ri um val lá sok ból 
is tud juk – a ha lál fe lé ve zet. A ha lál
– jó eset ben – a meg vál tás hoz. Az 
or szág ál ta lá nos sír fe lé tán tor gá sa 
(MA GYAR OR SZÁG ... MA, 36) 
hív ja elõ azt a kis cik lust, ame lyet
Hermann Nitsch ne vé vel ve zet fel: 
MEGVÁLTÓNKról esik ben ne szó, 
aki most ép pen „éber”, te hát ak ci ó ban 
van, de nem a meg vál tá son fá ra do-
zik, ha nem vé ré nek „felhörbölésére” 
ser kent, ami nem az el fo gyasz tott 
ál do za ti bor ból vált vé ré vé, ha nem az 
em be ri ség to tá lis öl dök lé sé nek vér ten-
ge re. A meg vál tás te hát gyil kos ság gal
kez dõ dik (37). A mi ni-cik lus kö vet-
ke zõ da rab ja (CONSUMMATUM 
EST, 38) már a vég sõ za rán dok lat ra 

ké szít fel, ami nem Krisz-
tus ke reszt vi te le stá ci ó i-
nak fe lel meg, ha nem a 
der mesz tõ ha lál fé le lem 
sokk ja fo ko zó fel so ro-
lás sal, ez be le tor kol lik a 
be kö vet ke zõ ha lál ba, ami 
itt nem más, mint sö tét ség, agyag és 
föld. Se hol a meg vál tás fé nye és a 
lé lek ki áram lá sa. Az ECCE HO MO
(39) még nem a ha lál ban fel ma gasz-
to sult Krisz tus, aki vel kap cso lat ban 
ez a ki je lö lés szü le tett (Pi lá tus sza vai, 
Já nos 19,5), ha nem az éhe zõ em ber, 
aki min den ehe tõt-nem ehe tõt ma gá ba 
töm („te li hold-os tyát”). A mo hó evés 
nem a krisz tu si mí tosz kör höz kap csol-
ja a za bá ló em bert, ha nem in kább 
vis  sza utal a Pi linsz ky -fel idé zés re, a
Fran cia fo goly ra (19). Ezt az ösz tön-
lényt be te me ti a fe ke te föld, hi á ba az 
ér te adott jú dás pénz és a ke reszt re rög-
zí tõ szö gek: min den nél job ban gyöt ri 
a föl di éh ség. A szen ve dés tör té ne tet a 
to váb bi ak ban sem Jé zus éli át, ha nem
az Em ber, a sze rel mét-pár ját szív sza-
ka dá sig gyá szo ló fér fi (40), a töb bi ek 
kín já nak meg élé sé ért ön ma gát lán go-
ló szu rok ba me rí tõ, meg ne ve zet len 
Má sik em ber, aki alá me rül ve a kín-
ba, el in dul az ima gi ná ri us vi lág fe lé 
(41). Érez zük, his  szük, hogy eb bõl a 
mély ség bõl már nincs fel emel ke dés. 
Egy ko ráb bi vers a kö tet ben (18) 
mint ha ma gas ba emel né a fáj dal mat 
(„gyötretésünk – láng ja / rá lob ban 
zord ég re”), a meg vál tás el ma ra dá sá-
ról hírt adó to váb bi ver sek ezt a fel-
emel ke dést nem en ge dik. Fo ko zó dik 
a sze mé lyes kín, s hogy a köl tõ el vi-
sel he tõ vé te gye, el tá vo lít ja, har ma dik 
sze mély be te szi át a vers alanyt, aki 
a test min den kín já val ter hel ten pró-
bál ja mér le gel ni: van-e még esély az 
„át ke lés” után a „meg ér ke zés re” (42).

Ez a vers a kö tet mély pont ja. Itt 
vall a köl tõ el mond ha tat lan fáj dal ma-
i ról, itt kezd el ké tel ked ni a fel emel-
ke dés ben. „Zsi lett-vé kony fu gá kon” 
szi vá rog be a fény eb be a fáj dal ma san 
sö tét al vi lág ba. Ha tá sá ra a köl tõ lát ni 
kezd: sum máz za éle tét, szám ba ve szi 
ku dar ca it: „nincs mit meg kö szön nie”, 
– és mi köz ben le pe reg elõt te sa ját 
múlt ja, az idõ örö kös kör for gá sá nak 
sze le kez di me len get ni, s bû vö li 
vi lág ra köl té sze té nek egyik leg szebb
stró fá ját, amely ben a négy év szak 
le tel té vel már „ham va sincs az idõ-
nek”, az idõt len ség az Õt ma gá ba 
mor zso ló fe ke te föld ben foly ta tó dik, 
ahol a nem fo koz ha tó mély ség ad 
erõt a ki mond ha tat lan ki mon dá sá ra: 
„ba rok kos-ta vasz ból ... rekkenõ ... 
szen ve dé lyes-nyár ba ... / dal lam ta lan 
... dér-ütötte-õszbõl ... ebordító-télbe
– / hamva-sincs-idõ pa rázs lik ... majd
... föld-fekete-ajkán ... / mi re ki mond-
ha tó lesz ... ami on nan ról ... ki mond-
ha tat lan ...” (43). A ki mon dás – a szó 
má gi kus, apotropaikus (baj el há rí tó) 
ere jét is se gít sé gül hív va – meg hoz za 
a nyu gal mat, a meg bé ké lést, ami be le-
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ol vad az egye te mes ség be, 
s ez egyen lõ a „szep lõ te len 
kez det tel”, az az a meg új ho-
dás sal, az új já szü le tés sel. 
Ez nem a krisz tu si meg-
vál tás-gon do lat. Ez an nak
a Bí ró nak az uni ver zum ba 

si mu lá sa, aki tud ja, hogy „mó do sí tott 
vis  sza té rés sel”, a gö rög panta rhei és 
a ke le ti örök ké va ló ság-tan egy be öt vö-
zé sé vel min den kör be fo rog, azo nos 
ma gá val és még sem azo nos. Azo nos-
ság és kü lön bö zés Bí ró vi lág rend jé nek 
az alap ja, s a „mó do sí tott vis  sza té rés-
ben” ko ráb bi ön ma gá ra vis  sza te kin tõ 
el tá vo zott – aki el ve szí ti tü kör kép ét, 
az az tes ti meg nyil vá nu lá sát – „vi lág-
szép ha lott nak” lát hat ja ma gát, hi szen 
meg fosz ta tott min den tes ti ség tõl, a 
test nek az idõ okoz ta rom lá sá tól. Ez a 
„vi lág szép ha lott” már „har mó nia rend-
be zá rult”, át ke rült egy má sik di men-
zi ó ba. Ez a „har mó nia rend” – a köl tõ
kö vet ke ze tes szer kesz té sé nek kö szön-
he tõ en – a kö vet ke zõ cik lus cí me.

Átkelés a bardón ke resztül
Az el sõ át ke lés a kö tet élén (7) az 

élet út meg té te le, az át ke lés az élet-
bõl a ha lál ba. Ez a má so dik át ke lés 
(ame lyet egy mi ni-cik lus fog ív be:
nö vek võ szá mú csil la gok he lyet te-
sí tik a vers cí me ket) egy Eu ró pán 
kí vü li kul tú ra és val lás – a ti be ti 
– hit vi lá gá nak szer ves ré sze: a Bí ró
ál tal ma gá é vá ha so ní tott bardo, az a 
lét ál la pot, amely ben a ha lált kö ve tõ 
49 nap fo lya mán („hétszer-hét-halál”, 
51) a bla, az el hunyt élet ere je tar tóz-
ko dik. Az öt szí nû szi vár vány ban meg-
szen telt bla az ég ben te szi meg út ját,
csend ben és vak ság ban, az új já szü le-
tés so rán meg is mer he tõ igaz sá gért. 
A szanhárának, a lé lek ván dor lás nak 
a vé gén fel ra gyog a transz cen dens 
õs fény, a meg vi lá go so dás, ezt kö ve tik 
az ér tel me zést vá ró ví zi ók, ami lyen 
pl. az a Bí ró-vers, amely ben „vi lág-
szép ha lot ti lel ke” (44) a mély sé gek-
bõl („ká posz tás hor dód mé lyén”) emel-
ke dik „fehér-szantállal kör be szórt 
zsá moly mel lé” (47), ahon nan egy 
lá to más sze rû je le nés, a kris tály gömb-
ben fel tû nõ ha lál ma dár eme li fel, s 
e pon ton ol vad egy be a mi ni-cik lus 
há rom da rab ja az ál tal, hogy a ver sek 
zárósorait ös  sze kell ol vas ni: „ha rag-
vó gyöngy ba goly” „eme li röp tö det”  
„Aum Ma Ni Pa Dme Hum”, a vég sõ
tu dá sig, mely sze rint „a drá ga kõ a 
ló tusz ke hely ben van”. A hat szó tag a 
Ti be ti Halottaskönyv ima zá ró va rázs-
mon dó ká ja, amit ak kor mor mol nak 
a hol tak ár nyai, ha nem si ke rült még 
vé gig jár ni uk a hat fo ko za tú szan-
szárát. (Nem min den ki te he ti meg a 
lé lek ván dor lás tel jes sé gét, ha va la ki 
va la hol meg áll, ott szü le tik új já.) E 
misz ti kus át ke lés so rán túl vi lá gi je len-
sé gek tûn nek fel, szám má gi á val te lik 
meg a tit kos tan ról hírt adó szö veg és 
a „ tek nõs pán cél ból mes ter re mek ta liz-

mán, ’melybe nyolc õs jel rej te tett” 
(48), meg tisz tul ván éb resz te ni le het 
a tit kos tu dás fény út ját. Az út meg té-
te le köz ben a ver sek ben meg ne ve zet-
le nül, de je len van nak a dharmák, a 
lét ele mek (föld, víz, le ve gõ stb.); föld: 
ká posz tás hor dó mé lye, zsá moly; ter-
mé sze ti ele mek: hold kõ, vir ra dat mint 
lát vány és mint nap szak; ég: vat ta ha-
bos fel hõ ten ger, fény út. Az Én ezen 
ele mek fo lya ma tos sá gá ban lé te zik, 
a lét ele mek pe dig csak az Én ré vén 
nyer nek meg tar tó szubszt rá tu mot: 
kü lö nös, misz ti kus ke ve ré ke ez az 
anyag el vû ség nek és a szub jek tív ide a-
liz mus nak. S ha nem si ke rül a fény út
éb resz té se, a bla sor sa a „hasz ta lan 
igyek vés”, amely nek ne ga tív ered mé-
nye a „sem mit... semmit… sem mit …
sem” meg tu dá sa, ak kor új ra kell in dul-
ni, és el kell mor mol ni a hat szó ta gos 
ima for mu lát. (49)

Az út meg té te le meg tisz tu lás sal 
jár: a föl di vér szen  nyét a fel hõk pá rá-
ja mos sa le a lé lek rõl (49). Hang sem 
hal lik („lég be der medt üvöl tés”, 52). 
A fény je len ség (õs fény) epi fá ni á ja 
után – a vak ság meg szû né sé vel – szí-
nes ví zi ó kat lát a köl tõ: a föld re visz-
 sza néz ve a skarlát-NAP kont raszt ját a 
fa gyott, fe hér ger lék kel (50). Éle se dik 
a fény, amit Bí ró, ra ci o ná lis haj la mát 
kö vet ve, „to váb bít” a transz cen dens 
vi lág ból a föld re, hogy vi lá gos sá gá nál 
lát ha tó vá vál ja nak a vi lá gi gaz sá gok; 
a fény je len ség meg je le né se köz ben 
a hang nem tér vis  sza, mi vel „is ten
csend je mindörök’” – e ke le ti misz ti-
ká val szõtt ké pek most nem el len pont-
ként, ha nem sti lisz ti kai azo no su lás sal 
tankában ele ve ned nek meg (53). 
Panta rhei – zen ge ti vis  sza a gö rög
fi lo zó fia má ig hi he tet le nül ko rai di a-
lek ti ká ját, s ol vaszt ja egy be a ma gyar
ol va só elõtt is me ret le nebb budd his ta 
lé lek ván dor lás-ta ná val, Eu ró pa és 
Ázsia misz ti kus kommuniójaként: 
„ha lál – utá ni – kez det” (s tart sam-e 
vé let len nek, hogy a kez de tet és vé get 
egy más ba haj lí tó vers ép pen a misz ti-
kus 55. ol da lon ol vas ha tó?)

Az uni ver zum ba va ló tel jes be ol va-
dás hoz a NON FUI / NON SUM vá rat-
lan for du lat tal a krisz tu si meg vál tás-
kép ze tet is tár sít ja: „a vi lág minden… 
te remt mé nye... gond ja im ra bíz va ... 
még is...” (56). S mint ha in nen meg-
kez dõd nék a re in kar ná ló dott új éle te
ugyan azok kal a je len sé gek kel. „(ál)-
arcaidat is mét felöltvén / ... újó lag
r á - i s m e r sz ... / m i n d e n fáj da lom-
ra –:– ... min den ... szen ve dés re” (57).

Ha Bí ró szûk lá tó kö rû, ki zá ró la go-
san transz cen dens gon dol ko dó vol na, 
itt fe jez te vol na be a kö te tet. De nem 
az. Fáj dal mas sza vak szól nak ez után 
a tu do má sul nem ve he tõ el mú lás ról 
– hiszen új ra el kezd te ugyan azt az 
éle tet, „mó do sí tott vis  sza té rés sel”, 
te hát ugyan olyan fáj dal mai lesz nek 
–, a ha lál név te len sé gé rõl, az „örö kös
éj be zu ha nás ról”, és is mét el kez dõd-
nek a föl di lé tet el vi sel he tet len né té võ 

nyo mo rú sá gok is: a ku ká zás, az ér tel-
met pusz tí tó ita lo zás, mert „ez az év 
is fe ne mód asze rint megy ... mintha 
ta valy” (58), ki újul az éhe zés is (61). 
Eb ben a „mó do sí tott vis  sza té ré sû” 
élet ben ma ga so dik a BABEL, amely 
a ma gyar nyel vet nem ér tõ ma gyar ról, 
a test vér harc ról mint leg fõbb bûn rõl 
ta nús ko dik (59), az ar cha i zá lás-jel le-
gû tor zí tott írás ké pû Babelt egy va ló-
ban „tit ko sí tott” köl te mény kö ve ti, 
amely nek alak ja im má ron har mad szor 
kop ja fát for máz, mint ha va la ki nek a 
ha lá lá ról csak 85 év múl tán sza bad na 
tud nunk (s hány ilyen „tit ko sí tás ról” 
tudunk?, 60). E „mó do sí tott vis  sza té-
rés”, az új ban foly ta tó dó ré gi, ad ja A 
KON TI NU I TÁS GYÖNYÖRÉ-t, az 
is mét lõ dés ben a fel is me rés „örö mét”: 
a meg is mét lõ dõ vö rös fényt, a me se-
vi lág le al ja su lá sát (éle me dett, le szá-
za lé kolt tün dé rek, tej jel-méz zel fo lyó 
Ká na án he lyett „méz zel-tej jel dú sí tott 
tó csá kat”, 62), a „ … – kö rül szõtt / … 
vi de o ka zet tá ból … / vi cso rog va ki szé-
dül”-õk ré mü le tes vi lá gát (63).

Bí ró tud ja, hogy meg kell hal ni. De 
ha már el ke rül he tet len – és et tõl olyan 
em be ri az õ vi lá ga –, ak kor le gyen
szen ve dés nél kü li, in fark tus ból ere-
dõ ha lál in kább, mint – és itt szin te
saj nál ja az em ber a gyö nyö rû ké pet 
a ha lál tól – „a rák-rot ha dás mocs kos 
/ ... naptárt-pergetõ-szeszélye...”, 
idõ hú zá sa (64). És a vég sõ szám ve-
té sek: mi volt a jó, a szép, mi volt 
a le alá zó, a rút (utób bi ak: lég szomj, 
csap dák, fo lyo sók, mi mik ri, ha ta lom),  
és fõ ként a HA LÁL (65), ami ak kor
kö vet ke zik be, ha IM MÁR’ ... M N 
D N ... MIND EGY, mert „... nincs …
ki(k)-tõl ... el bú csúz nom ...” (67).

Megváltás
Ha bár a kö tet be kö szön tõ ver se, 

ami – nem je len tõ ség nél kül – ha lot-
tak nap já ra ké szült, fel mu tat ja azt a 
há rom kulcs szót, ame lyek kö ré szer-
ve zõ dik a kö tet, a ma gas sá got (szél,
fes tett ég), az át ke lést és a meg vál tást
(„meg vál tó go lyó-ha lál ... bi tó fa”, 
7): a ver sek a leg ke ve seb bet az ál ta-
lunk leg fon to sabb nak gon dol ha tó val, 
a meg vál tás sal fog lal koz nak. 1956 
már tír ja it csak rab sá guk ból vál tot ta 
ki a ha lál, de sem mi fé le túl vi lá gi meg-
vál tás nem le he tett osz tály rész ük – fel-
te he tõ leg nem is er re tar tot tak vol na 
igényt –, csak „jel te len –  sír ja ik ... sír-
nak” – e he lyen az egy ala kú szó ket tõs
ér tel mû hasz ná la ta nem poszt mo dern 
szó já ték, ha nem em lé kük, utó éle tük, 
már tí rom sá guk le szû kí té se egyet len 
szó tõ re, hi szen kul tu szuk is eb bõl az 
egyet len tár gyi a sult em lék bõl állt 30 
évig. A szü le tést átok ként meg élõ 
köl tõ meg ér ke zé se a vi lág ra nem 
va ló di meg ér ke zés, mert nem ha zá ba 
szü le tik, így in nen a ha zát lan ha zá ból 
tá vo zá sa lesz majd meg vál tás (9). 
Krisz tus szü le té sét sem úgy gon dol ja 
el, ami ként azt a Bib lia le ír ja; Bí ró 
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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-


