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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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„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 
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öregasszonyokat, / ha már nem visznek szatyorban meleg kenyeret ha-

za; // akkor is tudod, nem haltak meg, sokáig élnek még, / nem tudnak 

már lepattanni a mamutkergetőről, / nehogy elcsapja őket valamelyik 

gyüttment, / a kerékpárjukat inkább tolják, ha ki- / merészkednek egy-

általán” (69). Itt a halál is groteszk és kegyetlen, egyszerű, megállítha-

tatlan és közömbös: „Megmarta, amikor átnyúlt a kerítésen, / csak meg 

akartam simogatni, újabb kötözés, / tetanusz, újabb mámoros kompen-

záció / a tétlenség kárhozatára, aztán, mint a huzat, / elvitte a munkát-

lan ingajárat, / […] nem kérheted, nem kérheted / számon rajta, rajtunk 

a halált” (47–48).

Ebben a környezetben legtöbbször egyes szám második személyű 

megszólalásmóddal találkozunk, ami szintén a kívülállóság érzését erő-

sít. Ez a beszédmód egyfajta deiktikus kiemelést eredményez; az állan-

dó Te sohasem lehet az Ők része, sohasem olvadhat be, vegyülhet el: 

„a kocsmabéli öregekre épp ezért fi gyelsz; // hallj és láss, elmondják 

újra, / mi mégsem a tiéd, nem is lesz soha, / hiába adnál, hiába kérnél 

– / nincs cserébe más” (66). Nem egyértelmű azonban, hogy a meg-

szólaló szeretné-e egyáltalán, hogy ezek az emberek közülük valónak 

tekintsék, vagy egyfajta iróniával, távolról tekint rájuk: „Törzsvendég 

nem leszel, döntöd magadba, döntöd el, / italod nem reményed, nem 

lehetsz sorminta” (38).

Nemcsak az emberek nem fogadják be azonban ezt a lírai ént, de 

a természet sem, amellyel állandó harcban áll, amely megnehezíti a dol-

gát, de otthon nem ad. Ez a harc, a beolvadás, a természettel való egye-

sülés vágya végigvonul a köteten. A természet szinte kilöki magából 

a megszólalót: „nem olvasol fák kérgéről, / előled rejtve az évgyűrűk, 

hiába reszketsz, / nem mesél neked a kivágott százéves szeder sem” (50). 

A vidéki otthonteremtés vágya így egyfajta harccá alakul a kitaszító 

természettel: „Fájdalmat okozni ne akarj, csak élvezd, / hogy robban 

szét a szikkadt földdarab, / megfutamítod és kialkudod / a békefelté-

teleket. // fogadj be fogadj be fogadj be” (61).

A kötet utolsó verseiben ez a helyzet változni látszik; úgy tűnik, 

a természet és a beszélő békét kötöttek, a határokat kijelölték, a kert 

biztonságos, elkerített világa végre otthont jelenthet: „szántás, ágyás 

lesz átléphető / határod. bízhatsz, miben(nünk); / kapálni, ki innen, 

nem fognak. / kitéphetetlenül eresztesz gyökeret” (76). A kötet utolsó 

verse, a Körforgás is ezt az érzést erősíti az olvasóban, itt már egyes 

szám első személyű megszólalással találkozunk, ami szintén jelzi a kö-

zeledés folyamatát. A versben a lírai én még bosszankodik ugyan a ren-

geteg csapadék miatt, melyet képtelen kordában tartani, de a harc, az 

ellenségeskedés megszűnt, és remélhető, hogy a víz kegyes lesz, a jég-

ből pedig házi diszkoszt készít, megszelídítve talán a természetet, amely 

azonban rögtön visszavág, hiszen a diszkosz a ház falán csattan, leper-

getve a feltehetően friss vakolatot. Nincs tehát tökéletes harmónia, csak 

állandó mozgás és bizonytalanság, átmeneti béke és állandó készenlét.

A kívül helyezkedés szólamaiba Szalai Zsolt több ponton egy ben-

sőségesebb világot, a gyerekkor emlékeit keveri. A kötetben négy olyan 

verset találunk, amelyek ezt idézik meg (Szóda, Katonázzunk, Passzolt 

ragok, Végtelen); ezek erősen elkülönülnek a többitől, hiszen itt az elbe-

szélésmód is többnyire egyes szám első, illetve többes szám első szemé-

lyű. A gyermeki tapasztalatokra jellemző a közösségvállalás, a vala-

hova tartozás élménye és a játék, melyek a felnőtt szólamokból szinte 

teljesen eltűnnek. Ezek a versek elszórva jelennek meg a többi között, 

ami nem feltétlenül rossz megoldás, hiszen így jelenthetik a lírai énre 

rá-rátörő emlékeket az elmúlt gyermekkorról. Erősebb lenne azonban 

ez a kép, és talán árnyaltabb is, ha ezek a versek egy külön ciklusban, 

egymás mellett kaptak volna helyet.

A falusi környezeten kívül a versek közötti kohéziót erősíti a kép-

versek örökségének felelevenítése is. Önálló képversként van jelen a 

Lombosodik, a Nincs határ és az Aska og ryk című, ezeknél azonban érde-

kesebbek és jobban sikerültek a szövegrészletek, bizonyos sorok sajá-

tos grafi kai elrendezésével alkotott, a szöveg jelentésével harmonizáló, 

azt megjelenítő, azzal párbeszédbe kerülő képek. Ezek nem törik meg 

a versek ritmusát, szépen illeszkednek mindenhol a gondolatritmus-

hoz is. Nem erőszakkal hívják fel magukra a fi gyelmet, egyes helyeken 

a fi gyelmetlen olvasó akár szem elől is tévesztheti őket, ez azonban 

nagy hiba volna.

Kép és szöveg kapcsolata az irodalom és az irodalomértés egyik leg-

régebbi problémája, melyben a mai napig nincs egyetértés. A képver-

sek kérdése rendkívül összetett, hiszen kép és szöveg itt a lehető leg-

közelebb áll egymáshoz: a szöveg elmondja azt, amit a kép ábrázol és 

fordítva. Egyszerre próbál megmutatni és megnevezni, ábrázolni és 

közölni, mégis, aki látja, annak nem mond semmit, aki olvassa, annak 

nem mutat semmit, nem képes egyszerre ábrázolni és mondani.

Szalainál kép és szöveg hihetetlen harmóniában működik az egész 

kötet folyamán; a sorok tördelése vezeti az olvasót, nem pedig összeza-

varja, míg a jelentés a képeken keresztül, azokkal együtt áll össze (14):
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súgás süvöltés

ahogy a ház

falak közé

áram lat

pré seli

ma gát

a tyú kok 

s z é t r e b b e n n e k

m a j d ö s s z e s z o r o s a n

e g y m á s  m e l l é  g u g g o l n a k

a  t u j a  a l s ó  á g a i n

Az önálló képversek közül a Nincs határ a legérdekesebb, hiszen a vers-

sorok tördelése kirajzolja azt a határt, amelyről a címben azt olvassuk, 

hogy nem létezik. Ez a különös paradoxon, kép és cím ellentmondása 

a versben is megjelenik, egyfajta ember alkotta határként, melynek 

egyik oldalán a természet megszelídült, ahol a beszélő meglelheti saját 

helyét. A határ azonban átléphető, ami nemcsak azt jelenti, hogy az 

ember tovább hódíthatja a természetet, de azt is, hogy a természet is 

bármikor áttörhet rajta. Ezt kiválóan ábrázolja a vers maga, hiszen a 

sortördeléssel a megművelt, megírt rész élesen elkülönül a műveletlen, 

üres papírtól, a cím jelentése azonban folyamatosan fenyegeti ezt a ki-

jelölt elválasztást.

Ezek alól a remekül sikerült részek alól az egyetlen kivétel a címadó 

versben található kép-betét, melyhez a képet megelőző sorban instruk-

ciót is kap az olvasó: „keresztöltésekkel felfutó spirálban” (5), a meg-

fejtendő ábra pedig a következő:

-S-

U--U

-L-

-U--U-

-P- -L- -P-

L-    --S--    -L

-U-     -U-

M-           -M

U-                 -U

H-                      -H

Kitartó, fáradságos munka eredményeképpen a megfejtés a humulus 

lupulus, azaz a komló latin neve, amely a vers kontextusába tökéletesen 

illeszkedik, az ide vezető út azonban sajnos nehezebb, mint azt az olva-

só igényelné. Így kétséges, hányan jutnak el valóban a megoldáshoz, 

és kérdés az is, hogy miért volt szükség erre a cél nélküli, túlbonyolított 

kitérőre.

A képiség a hagyományosabb, költői értelemben is fontos szerepet 

játszik Szalai lírájában. A szerző sokszor rendkívül impulzív módon 

jelenít meg különböző tárgyakat, eseményeket, gondolatokat, melyek-

ben a (szó)játékos komorság is bőven kap helyet: „borvirágos jókedv 

után / jégvirágszirmokra szakad a lélek” (49); „könyörgés és hála, / egy 

sóhaj színe és fonákja” (77); „életre keltett / féléletek, // százezerszálnyi 

// elszívott főnix // hamujából” (39).

A Viharvadász több tekintetben is folytatja a 2009-es idetett valaki 

egyes gondolati és formai megoldásainak hagyományát. Mindkét kötet 

egy művelt, iskolázott költő tollából származik, aki különböző tipográ-

fi ai és sortörési technikákkal kísérletezik; illetve mindkét kötet uralko-

dó megszólalásmódja egyes szám második személyű. A gyermekkor 

képei azonban az újabb kötetben kevésbé árnyaltak, csak ritkán, villa-

násszerűen jelennek meg, ezen kívül a Viharvadászban a szerelem alig 

érzékelhetően van jelen, az emberi kapcsolatokra is rányomja bélyegét 

a megszólaló kirekesztettsége, így valódi kötődésről nem lehet szó. Ezt 

erősíti a természettel való állandó harcnak, kompromisszumok tömke-

legének a leírása is.

A kötet legnagyobb hibája a ciklusok hiánya. Annak ellenére, hogy 

világosan felfedezhetők benne a különböző kompozíciószervező erők 

– a költői hagyományok, a lírai én változásai, a gyermekkor megidézé-

se, a falusi miliő párhuzama a természettel való harccal –, Szalai eze-

ket nem használja fel ciklusalkotásra. Ennek és a kiterjedt háttértudás 

működtetésének eredményeképpen a versek ömlesztve jelennek meg a 

kötetben, az utalásrendszerek pedig ebben a kissé zűrzavaros világban 

nem mindig érvényesülnek jól, egymásra rakódnak, sokszor kioltják 

egymást. A képversek, illetve a sortördeléssel, tipológiával alkotott ké-

pek versbe ágyazása remekül működik; fi nomságot és érzékenységet 

visznek a költeményekbe, anélkül, hogy túl sokat akarnának mutatni. 

A Viharvadász egészére érvényes megállapítás, hogy kevesebbet kel-

lene akarnia, hogy többet mutathasson, a ciklusok beiktatásával pedig 

a versek rendszerbe, a helyükre kerülnének az enélkül kissé zavaros 

kötetben.


