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Koncz Tamás

RÉTEGEKBE REJTVE

„Borzalmas vitalitás itt / és mindenütt” – kiált fel Kemény István gyer-

mek elbeszélője a Múló rosszullét című versben; ez jut eszembe, ahogy 

Sütő Csaba András öntörvényű verszuhatagait olvasom. Az AURA 

tombol, körülvesz, megköt és szétapróz, zajosan árad vagy csak perceg, 

mint fában a szú, lassan kötő betonban a víz: nyugtalanítóan eleven és 

széttartó szövegvilág, minden szó, de még a szótöredékek is saját életet 

követelnek, nyüzsgésüket pedig nem fékezi felsőbb rendezőelv. A dis-

integration (Orpheusz Kiadó, 2008) nyomvonalait követve Sütő új köte-

tében is a szétszóratás és a teremtés között egyensúlyoz: Ady Endrére, 

József Attilára, Géczi Jánosra utaló részletek, szójátékok, szétszabdalt, 

majd új jelentéssel telített szóösszetételek jellemzik az AURÁt, amit 

ritka központozása, zsúfolt vagy éppen széttartó sorai miatt pihenők-

kel érdemes követni. A kohézió változó erősségű, a sorokat néha csak 

a hangulat vagy a hangzás egyezése kapcsolja össze, tördelésük pedig 

újabb és újabb kötéseket hoz létre, mintha nem tudatosan szerkesztett 

verseket, hanem valamilyen természeti erő – eső, szél – ritmusára írt 

meditációs szöveget olvasnánk. Ahogy a szerző más műveiben, úgy az 

AURÁban is meghatározó szerepet kap az organikus és mesterséges 

környezet – Sütő tájba vetett, abban feloldott elbeszélője megszólal-

tatja a köveket és a fákat, a rozsdás kerti hordóban úszkáló ázalékot, 

de a cement selymes-tapadós porát is. A hangvétel így sosem egyénre 

szabott, inkább univerzális jelleget kap, mintha a tóparton töltött ka-

maszkori nyarak, a gyereklét emlékei mindenkivel és mindennel meg-

történtek volna, mégis arctalanul.

A négy nagyobb ciklusra tagolt kötetet a zsilip című vers nyitja meg 

– szó szerint, hiszen a címadó zsilip felengedése anyagsűrűségű szöve-

get enged az olvasóra: a „lappangó homály a tófenéken” iszapszerűen 

felkavarodik, élőt és élettelent zúdít magával felénk, ikrát, rothadó hí-

nárt: „egy pillanat még és koszos zavart tömeg / hömbölög a tómederbe 

elsodorja a sügereket // átvisz halat ikrát életet betonvályúba ömlik / 

a vassal reteszelt likviditás árad az élővíz / rombol szűnik tolódik a pos-

hadás belesimul”. A tagolatlan folyam szinte fullasztóan hat, majd idő-

vel a víz mintájára szétterül, lendülete lassul, félmondatokra, szavakra 

aprózódik. Sütő jól játszik a dinamikával, ám mintha nem fi gyelne 

arra, hogy mit is visz magával az áradó vers – a szép képek („világít 

lassan a zsilip szürke monstruma”; „áll a lánc a zöldbe nőve”) mellett 

oda nem illőek is megjelennek (például a radar palindromája – ez ma-

gában helytálló lenne, de a vers egészétől zavaróan elüt), vagy felesleges 

szójátékok, mint az annyira nem is vicces „antropomord”. Ráadásul 

helyenként túlértelmezi az amúgy erre nem szoruló részleteket, olyan 

közhelyeket vetve be, mint „a magánytalan magány / együtt is külön” 

– ezek lelomboznak, hiszen egy élő tájképhez nem kell magyarázat.

Az első nagy vers, a Könny az oldás és kötés játékát terjeszti ki élőre 

és élettelenre, a határok pedig elmosódnak a megnevezettek között: 

„jégcsélcsap hölgyek könnyet fontolnak”, „meggyűl, cseppet ölt a test” 

– itt a tavaszi olvadás és a karsztosodás inverz játékát fordítja szembe 

Sütő, amiben folyékony szilárddá, az időben megdermedő elevenné vá-

lik, az átalakulás folyamatát pedig ráolvasás segíti, ami inkább a szavak 

hangalakjával, hangulatával, mint értelmével ragad meg. Kár, hogy az 

élő ritmust ismét entellektüel(nek szánt) szóferdítések akasztják meg, 

az „amor térriff ”, a „gravirtuóz” vagy a „herózió” sem ér meg annyit, 

hogy versbe szedjék.

Az első nagy ciklus elvileg a Pentagrammal kezdődne, de egy szer-

kesztői szarvashiba miatt ez az indító vers nem szerepel az AURA tar-

talomjegyzékében, csak a kötetet lapozgatva találjuk meg a 11. oldalon. 

A szabadasszociációs szöveg egy sülő rántotta gőzéből bontakozik ki, 

hogy fokról fokra bekebelezzen, összemosson időt, teret és jelentést: 

az első sorokban utalásszinten feltűnik Penelopé, és még a híres rene-

szánsz magyar táncszó aggnője, a vén „kabla” Kató is, hogy együtt kö-

szöntsék a ház hazatérő urát – Odüsszeuszt, vagy a minden évben érke-

ző tavaszt? A szövegből nem derül ki, hiszen Sütő gyorsan továbblendül 
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az éjszakai eső leírása felé, az előzményeket magukra hagyva; jellemző 

a vers öt alfejezetére, de magára az AURÁra is, hogy az egyes etapok 

között nincs szoros kapcsolat, maximum színek, hangulatok, a ritmika 

köteléke. A jelentés igényének végső feloldásával aztán mágiába kezd 

a költő: „a föld a föld a víz a lég monstrum nem emlegetem a tűz a tűz 

földből földillatot forgat vissza a visszába hiá a hiába” – kántál a be-

szélő, mintha a kimondott szó egyidejű teremtés, hő, illat és anyag is 

lenne. Sütő itt annyira a kezdetekhez, a szómágia alapjaihoz tér vissza, 

hogy azt nehéz lenne irodalmi szövegként kezelni, a záró ráolvasás 

ezért inkább tisztító meditációnak, mintsem versnek tűnik.

Tudatosabban indul a kapu, a kötet következő verse, amit így a 

Pentagram egységének is tekinthetünk. „A kapu origó, fénylő, szertelen 

alef ” – indít egy gyönyörű, misztikus sorral Sütő Csaba András, majd 

folytatja egy beszédesre bontott szóösszetétellel: „óriás áll kapocs”. Kár, 

hogy a következőkben aztán szétbeszéli az ennyiben is megfogható 

jelképet, és elmond róla mindent, amit egy ezoterikus lap álomfejtője 

is el tudna (a kapu a kint és a bent; egyszerre és egyik sem; senkiföldje; 

transzparens). Pedig a kapu esetében elég lett volna három szép, nem 

túlmagyarázott sor is.

Bár kozmikus nagyságok és érzések bemutatása felé törekszik, Sütő 

láthatóan mégis a konkrét részletekben érzi otthon magát. Versei akkor 

válnak élővé, szerethetővé, amikor nem a megfoghatatlannal küzd vagy 

patikamérlegen próbálja méricskélni szavait, hanem a régi strandról, 

az iszákos szomszédról vagy az ősz lassú érkezéséről ír, hiteles és élő 

képekben. A báger például a kamaszkori nyarak minden izgalmát ma-

gában hordozza – magába fojtja –, ahogy fi úk és lányok fürdenek a folyó-

parton, az óriás markológép vájta partszakaszon, fröcskölik, iszappal 

dobálják, a víz alatt megérintik egymást; a rohanó szabadvers mintha 

szívdobogásukat visszhangozná: „szökik a fény a víz alá / lányok lá-

nyok a báger partján a vízben / test a testet körbe kérdezi / tapogat 

porzik és elveszik a nyár / szél van a parton letaposott fű […] két me-

zítelenség egymásnak térítve / közéjük sugarat és hőt orsóz a nap”.

Telitalálat a rokon vagy az üvegfúvó című vers is, empátiával és hu-

morral megformált portrék, melyekből mégsem egy-egy embert, ha-

nem a vidék jellegzetes karaktereit ismerhetjük meg: például Szájmont, 

a seftelős rokont, aki fecskében, neccingben („Néha, ó, rettenet, tenisz-

zokni félcipőben”) járja a falut a motorján, ezt-azt kölcsönkérve. Alakját 

magyar vígjátékok sora próbálta már megjeleníteni, fővárosi kabarék 

színpadára citálni, pedig környezetétől elválaszthatatlan, tempóját, élet-

kedvét is az adja: „Megkiabál mindenkit. Ismer istent, embert, szezonbér-

lete van a temetőbe.” Az üvegfúvó antihősét is sokan ismerhetik, a va-

lahonnan valahová araszoló nyugdíjast, karján háncsszatyorral, benne 

üres üvegek – rutinból meginni a napit, lépegetve a pusztulás felé; a vers-

ben Tar Sándor és Tarr Béla hagyományai elevenednek meg, már ameny-

nyire az elevenség találó kifejezés rájuk – „amikor felhomálylik az 

utcán, márpedig minden nap, / kontúrja érv az életre, nem magyarázat”.

A kötetnek is címet adó AURA a könyvben eddig nem ismert nyu-

galmat hoz el: egy álmos, befőzéssel töltött őszi napot, mikor a dunsz-

tos üvegek csörgése a legzajosabb, a kertben pedig hullott dió görög, 

falevél úszkál eresz alatti hordóban. Nem az Őszi reggeli ez, s nem is 

az A gazda bekeríti házát, de Sütő verse mégis hordoz valamit Kosz-

tolányi és Babits műveinek nyugalmából, elégikus hangvételéből. So-

rai kimérten tempósak, helyenként trochaikus lejtésűek, de felbukkan 

a bacchius–antibacchius időmértéke is, mintegy utalva a közeli szü-

retre: „ernyed és sárgul a levél. / ahogy a csattanó zöld fogy, / hízik a 

sárga és vörös, / gyenge szárával évődik még az ág” – írja szeretetteljes 

fi gyelemmel a szerző, a rá nem jellemző sűrű központozással lassítva 

a megértés folyamatát, de így utal a vágásra szánt disznó közelgő halá-

lára is: „hízó és hizlaló lakik jól sorban”, mert ez szintén része a kör-

forgásnak. Sajnos ebben az érezhető gonddal megformált versben is 

akad hiba: „addig még lejönnek a levelek” – jegyzi meg sután a lombját 

hullató fáról, mintha alapfokon ismerné a magyar nyelvet. Ha a rontás 

néha tudatos is, nem válik a könyv előnyére, ahogy a versek akár soron-

ként változó minősége, kidolgozottsága sem – a szinte tapinthatóan 

érzékletes leírásokat olykor hamisan pátoszos, lila ködös mondat-

burjánzás követi. Jobb lett volna gondosan kigyomlálni ezeket, hogy 

csak az AURA erősségei maradjanak meg: a részletek pontos ismerete, 

a személytelenül is emberi tájképek, az élő és élettelen közötti átmenet 

könnyed megidézése.

A Dromedár ciklus egyes szakaszai aztán a kötet vége felé is felvil-

lantják ezeket az erényeket. Sütő Csaba András sokat tud az elemek 

játékáról, egy építkezés alapanyagai – a cement „grafi tselyme”, a kavics-

domb „simára csiszolt drazséi”, a talicskát fürdető vízsugár – egysze-

riben értékké válnak, a pezsgő, locsolásra szomjas beton pedig lélegző 

alappá. A ráborul egy fából reparált, szögekkel és drótokkal egybefo-

gott repülőmodell nyomorúságát feszíti a szélnek, a focipálya füvéről 

csontba-tüdőbe kerülő, majd földbe oldódó mész pedig kimondatla-

nul az elmúlásra emlékeztet.
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A kimondatlan meghatározó lenne Sütő Csaba András költészeté-

ben; ha nem is veszi észre, de akkor és abban igazán jó, ha éppen csak 

láttat, közvetít – választott témái beszélnek helyette. Poros közhely, 

hogy a „kevesebb néha több”, ezért is felejtik el sokan. Pedig érdemes 

észben tartani, hogy a fárasztó szójátékok, bő lére eresztett szabad-

asszociációs halmazok, az AURA színes-szivárványos szövegrétegei 

között ne tűnjön el, ami tényleg jó ezekben a versekben.

a legjobb, a képkivágás pedig valószínűleg szintén szerencsétlen, hiszen 

a megmaradt részletekből csak halványan sejthető, mit is ábrázol. A kri-

tikus dolga természetesen nem a találgatás, de valószínűsíthetően az 

ereszcsatornából kifolyó, majd megfagyó víz látható a képen. Ez illesz-

kedne a kötet tematikájához, a kivitelezés azonban sokat ront az össz-

képen, ami nem szerencsés, még akkor sem, ha az egyik versben vala-

miféle magyarázatra találhatunk a borítót illetően: „egy besétálhatatlan 

faluban / készítesz képeket, / de nincs az a felbontás” (50).

A könyvbe lapozva az olvasó szembesül a ciklusok hiányával, ami 

mindig kérdéses megoldás. Megjelenik ugyan a vidéki miliő mint keret, 

amely tematikusan összefogja a verseket, ez azonban nem elég. Szalai 

több költői hagyományra támaszkodik, megjelenik Horatius alakja, 

William Carlos Williams amerikai költő öröksége és a Nagy László 

teremtette falusi világ is. Ez a három irány eléggé széttartó ahhoz, hogy 

önálló ciklusokat érdemeljenek, fellazítva az így kissé összezsúfoló-

dott, egymásra rakódott utalásrendszereket, intertextusokat. Enélkül 

az egyébként művelt és tájékozott líra inkább kusza és zavaros lesz. 

Ebben a zavarban az olvasó átsiklik a remekül kiválasztott és versbe 

illesztett Horatius-idézetek fölött, és William Carlos Williams vizsgá-

lódó, részletekre koncentráló modern lírájának hagyománya sem képes 

úgy dominálni, ahogy megérdemelné.

Szalai Zsolt fent említett műveltségének és tudásának versekbe írá-

sa sem mindig kerül a helyére. A horatiusi hagyomány kapcsán fel-fel-

bukkanó latin kifejezések és fi lozófi ai utalások célja a versekben egy-

értelműen visszavezethető a lírai én idegenségének érzékeltetésére, 

hiszen a tudományos műveltség pozíciója egy „empiriokriticizmussal 

felelő” (30) környezetben csakis a kívülállóé lehet. Ennek a tudásnak 

a fi togtatása azonban gyakran öncélúvá válik: „szűk teraszon / minden-

ki a világ igazát keresi az agronómus / anakron asztrológussá lesz teljes 

ptolemaioszizáció” (31). Ez betudható a lírai én önironikus gesztusá-

nak is, ami többször működik is a versekben, a szerző azonban időnként 

túlzásba esik.

A lírai én kívülállóságát két további elem erősíti a kötetben: a falusi 

idill hiánya és a legtöbbet használt, egyes szám második személyű meg-

szólalásmód. A Szalai által lefestett vidéki világ nagyon távol esik az 

idillikus falusi környezettől, inkább passzivitás, ismétlődések és kiáb-

rándultság jellemző rá. Ennek egyik legjobb példája az Azok a kék bog-

lárkalepkék című vers, amelyben könyörtelen tárgyilagossággal olvassuk 

a falu öregeiről: „amikor már nem látni az út közepén / hazafelé tekerő 
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AZ IDEGENSÉG KÉPEI

„Lehullok én, de más irányban,

leszakadok, de nem oda, soha.”

Nagy László

Szalai Zsolt negyedik verseskötete a 2013-as könyvhétre jelent meg, 

Viharvadász címmel. A kötet huszonhárom verset tartalmaz, melye-

ket sem a költő, sem a szerkesztő nem rendezett ciklusokba, így ezek 

rendszer, de nem átfogó tematika nélkül zúdulnak az olvasóra. A vidé-

ki élet leírása, a természet képei, Nagy László öröksége és a képversek 

hagyományának felelevenítése nyújtanak egy olyan átfogó narratívát, 

amelyben a legtöbb vers a helyére kerülhet.

A kötettel kapcsolatban azonban az első problémát a borító okozza. 

Ez a szerző fotójának felhasználásával készült, minősége azonban nem 


