
ZALÁN TIBOR:

AA  sszzüürrrreeaalliissttaa  bbaallkkoonn

Zalán Tibor költészetét nem lehet
könnyen besorolni a jelenlegi iro-
dalmi folyamatokba (ez látható a re-
cepcióból is), ezért különleges dia-
lógus alakul ki a szövegei olvasása-
kor, mivel értelmezésünket nem
könnyíti meg elõzetes �beskatulyá-
zás�. A szürrealista balkon címû ver-
seskötetének borítóján máris párbe-
szédet létesít, hiszen egy avantgárd
irányzatot említ meg jelzõként a
címben a balkon szó mellett, ezzel
helyezve el mûvét a poétikai hagyo-
mányban. A kötet versekbõl és
(mû)fordításokból építkezik, gon-
dosan szerkesztett ciklusok segítsé-
gével. A mû elsõ és egyben cikluson
kívüli verse, az (egy múlhatatlan
nosztalgia forgácsai) a kötet egészé-
nek érzelmeit sûríti magában: a sze-
xualitás és a textualitás kapcsolatára
mutat rá. Nincs emelkedett hangvé-
tel, szoros forma; helyette emlékek
és testek vannak, amelyek igyekez-
nek kitörni a költészeti szabályok
alól � így válhat szövegszervezõ
elemmé az át- és elírás, illetve a ti-
pográfia. A saját avantgárd hagyo-
mányát folytató szerzõ szövegalko-
tása során elemeire bontja fel a köl-
tészeti kliséket, majd aprólékos
munkával valami újat hoz létre. A fi-
zikai és a szövegtest is a költészet já-
tékává, és ezzel áldozatává válik a
hosszas megmunkálás során. Áldo-

zatnak lenni pedig kiemelt helyzet �
mindenki tudja, ki a tettes, hiszen
rajta az alkotó kéznyoma.

A fentebb említett szexualitás,
mint azt korábbi verseiben vagy a
Papírváros szövegeiben is láthattuk,
Zalán írásainak központi tárgya; az-
zal a különbséggel, hogy itt még in-
kább a testre tereli tekintetünket.
Ebbõl a nézõpontból közelíti meg a
szerelmet, a halált, a magányt, va-
gyis tárgyiasítja az absztrakt fogal-
makat: �szenvedéllyel kerestük /
egymás / testét testében / a feltörhe-
tetlent / a magányt / az árvaságot�
(rekonstrukciós kísérlet�). A költé-
szet ezeket a fogalmakat többnyire
elhasználta, jelentés nélküli jelölõvé
változtatta, ezért újra kell alkotni a
szavak jelentéstartományát: egy-
szerre kell lerombolnia és felépítenie
azt a költõnek. A rombolás aktusa a
testté tárgyiasító folyamatban ra-
gadható meg, amit naturalista, de-
mitizáló szóhasználattal ér el (�Lány
combjai között elalszik a / lágy va-
rangy / hagyd kérlek hagyd még szára-
zon a pinám / lélek kering a forró
kockában fájdalom / lüktet az éjsza-
ka repedezõ falán�). Ezután kezdhe-
ti el újraírni a konvencionális hasz-
nálat során elkopott szavainkat, és a
különbözõ nyelvi szintek alkalmazá-
sával gyönyörûen fogalmazza újra
az ember életének leghétköznapibb,
de egyben legfontosabb gondolata-
it, érzéseit: �Majd mások teste / döb-
bent rá hogy mennyire / az árvád let-
tem� (mások).
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A versek mellett különálló részt
alkotnak a (mû)fordítások, melyek
esetében nem a szó szoros értelmé-
ben vett fordításokról, hanem in-
kább �átfordításokról� van szó: kü-
lönbözõ mûvek verssé alakításáról.
Ezen szövegek híres irodalmi sze-
replõket idéznek meg (Tonio Krö-
ger, Don Juan, Pierre Bezuhov,
Gregor Samsa), így más-más sze-
repben értelmezheti magát Zalán.
A test és lélek viszonyáról, amely
csak a férfi�nõ kapcsolatban jöhet
létre, a következõképpen ír a Don
Juan / tûnõdések címû költemény-
ben: �Ti nekem egy vagytok / és én
nektek egy / bennetek lenni / szá-
momra csak kegy / volt hisz az em-
beri / lélek kívül-belül põre / kérge-
sedõ test.�

Zalán Tibor ötvenéves! Legyen
vége egy ilyen határozott, ünnepi
felütéssel, mivel ez az év láthatóan
Zalán éve: a könyvhétre jelent meg
A szürrealista balkon és a kilenc
színmûvet tartalmazó Azután meg-
döglünk, valamivel korábban pedig
H. Nagy Péter Zalán-monográfiá-
ja. A recenzió is válhat ünnepi kö-
szöntéssé, ha abban a szerencsés
helyzetben vagyunk, hogy egy fon-
tos és szép kötetrõl kell beszél-
nünk.

VALUSKA LÁSZLÓ

(Kortárs Kiadó, Budapest, 2004, 
155 oldal, 1700 Ft)

JÁSZ ATTILA:

AA  sszzöökkééss  ggyyaakkoorrlláássaa

Angyalok, vagyis isteni hírnökök je-
lenlétében várja Jász Attila az olvasót
A szökés gyakorlásához. (Vagy ahogy
a szerzõ a kezdõknek és haladóknak
ajánlott kézikönyv fõcímét kifejti: itt
nem egyszerûen csak szökés-tréning-
rõl van szó, az õ versei �szabadulási
gyakorlatok valójában�.) A magya-
rázatból továbbá az is kiderül, hogy
elõdöktõl, hatásoktól, önmagától
szökne, de mivel nincs hova mene-
külnie, szökik vissza az elõdökhöz, a
szavakhoz, a mondatokhoz, tulajdon
magához. �Azokba a repedésekbe,
melyektõl az arc élõvé válik az idõ-
ben.� Akár szökés, akár szabadulás a
neve: az önkeresõ fogócska, alighogy
elkezdõdik, angyali kíséretet kap.
A Szeretek a régi háztetõkre nézniben:
�Egy angyal láthat így, korhadt pa-
don / ülve, az ég peremén.� Egy vers-
sel odébb: �tombol rendesen, akár
egy angyal�. S míg a következõ vers
angyala elsuhan a víz felett, a Mit
tudnak rólunk címûben az �angyal
[�] csak legyint, / de itt maradnak a
verseink�. S itt marad a kérdés: e sok
angyal vajon mit súghatott a költõ
fülébe? Azt, hogy bízzék az egyszerû,
dísztelen stíl és a világi bölcsesség
erejében? Mert Jász Attila költészeté-
bõl egy rész a puritán forma és a tala-
jon maradó okosság apoteózisa.

Aki feléje nyúl, könnyen hozzá-
fér. Ez a versvilág ugyanis a feltûnés
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