
azonban a mi szabadságunk, mely
ha akarjuk, ide köt, ha akarjuk: fel-
old és felemel. Ágoston írja a Vallo-
másokban: �Háttal álltam a fénynek
és arccal fordultam afelé, ami vilá-
gosságot kapott: így aztán nem ka-
pott világosságot arcom sem,
mellyel a megvilágított dolgokat
szemléltem.� A rögzített mozgás
legszebb verseit olvasva arccal a
fényben állunk, és talán ez a legna-
gyobb ajándék.

LAPIS GERGELY

(Magvetõ Kiadó, Budapest, 2004, 
130 oldal, 1490 Ft)

SÜTÕ CSABA ANDRÁS:

SSpplleeeenn

SZALAI ZSOLT:

AA  rroommaannttiikkaa  ppoosszzttuulláálláássaa

�Szalai Zsolt, e kettõs könyv
elioti�poundi szerzõpárosának T. S.
Eliotja 1979-ben született
Gyõrött� � olvashatjuk a ta-
valy napvilágot látott kötet
fülszövegében az egyik alko-
tóról. A leginkább posztmo-
dernnek nevezhetõ, ugyan-
akkor a romantika lényegi je-
gyeit sem nélkülözõ verseket
és versfordításokat magában foglaló
kötetrész filozofikus alapokra épül,

valamiféle szemlélõdõ, passzívan
megfigyelõ álláspontból kiindulva,
akárcsak Caspar David Friedrich
festményei, akinek mûvészete való-
színûleg nagy hatást gyakorolt a
szerzõre, hiszen egy teljes ciklus
címadójának és több verse ihletõjé-
nek bizonyult (Caspar David
Friedrich vándorénekei, Friedrich és
Kersting, Friedrichek éneke [A vándor
elindul]).

Szalai Zsolt költészetének állan-
dó jellemzõje a szkepticizmus, még
azon verseiben is, melyek filozófiai
fundamentumra, ezáltal pedig egy-
fajta történeti magra épülnek � ilyen
�antihistorizmussal� felülvizsgált
biztos háttérként tûnik fel többek
között Hérakleitosz, Hölderlin vagy
Novalis alakja. Szalai enyhe, lappan-
gó profetikus szándékkal adaptálja a
filozófiát, hogy a napjainkban da-
rabjaira széthullott, oksági folyamat
jellegét elveszített történelem konti-
nuitás nélküli továbblétezését mint
az emberiség jelenét ironikusan � hi-
szen csak így lehetséges � fesse le
versekbe foglalva. Mindennemû túl-
csorduló heroizmustól mentesen,

éppen az irónia és a szkepti-
cizmus nyújtotta magabiz-
tossággal fogalmazza meg
akár azt, hogy �Irritál az ih-
let�, vagy máshol azt, hogy
�A csömör és az értelem ma-
rása utakat nyitott bennem�
� az utóbbi kijelentés külö-

nösképpen hangsúlyos, mert való-
ban ez lehetett az alkotáshoz szüksé-
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ges kezdeti erõ, amely az élettapasz-
talat jelentõsebb mennyiségének hi-
ányát is termékeny írássá alakította.

A másik kötetrész már a legelsõ
oldalon szokatlan látvánnyal fogadja
az olvasót: talán kissé tüntetõ mó-
don nincsenek verscímek, csupán
számok, így a tartalom-
jegyzék is �számok betû-
rendjébõl� áll össze. A szer-
zõ, Sütõ Csaba András, aki
az ajánló szerint az �elio-
ti�poundi szerzõpáros�
Ezra Poundja, bámulatos
könnyedséggel játszik a
szavakkal, mintha egy zon-
goramûvész pianón adott
Chopin-nocturne-jét látnánk poszt-
modern versek formájában megele-
venedni, vagy � másként szólva � a
zene hangjait hallanánk szavakká
transzformálódni.

A parányi áthallásoknak kö-
szönhetõen az olyan szavak, mint a
29. vers �szeretném� és �reszelnék�
párosa, vagy a 27-es számú versben
olvasható �eldurvultak� és
�eldarvultak� szópár, akár egy fel-
hangsor épp hogy különbözõ hang-
jai, sajátos egészet alkotnak � olyan
harmonikus összecsengés ez, mely
külön-külön jelentésekbõl áll össze
az írói tehetség komponálta verssé.
E a szavak általában olyannyira kü-
lönböznek egymástól, hogy más
mûfajban szinte lehetetlen elképzel-
ni összetartozásukat (például egy
regény szomszédos soraiban). A kü-

lönös, sajátos rímelés a kulcsa, ha
úgy tetszik, titkos eszköze Sütõ
Csaba András költészetének; szem-
léltetésként idézem a 16. versbõl a
�megfoghatatlan� és �magzatkat-
lan� szópárt. E költészet azonban a
�szójátékok� bravúrosan sikeredett

formai megoldásánál jóval
többet kínál a befogadó-
nak, amennyiben az képes
kellõ bátorsággal felvér-
tezve követni az olykor
nyersességet sem nélkülö-
zõ alkotót a posztmodern
kavalkádban tett utazásá-
ra, melynek végén lelki
nyugalmunk egyáltalán

nem biztosított.
A két különbözõ költõi teljesít-

ményt magában foglaló kötet
kapcsán felmerülhet a kérdés a
�részkötetek� közös fókuszpontjá-
val (s egyáltalán: annak meglétével)
kapcsolatban, erre azonban legin-
kább egyéni válaszok születhetnek
az olvasás során. Általános jellem-
zõként említhetõ a letisztult,
helyenként már-már puritán köz-
lésmód, aminek köszönhetõen va-
lóság és mûvészet, konzumtársada-
lom és szellem ezen termékeny kö-
télhúzása egyaránt szól a hozzáértõ
olvasóhoz és a laikus költészetked-
velõhöz.

KELEMEN MELINDA

(FISZ Könyvek, Budapest, 2004, 
74 + 69 oldal, 1450 Ft) 
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