
viselhetővé váljék a hatalom (bármelyik hatalom)
és a sors (magány-kaloda) vesszőzése-szorítása.

Madár-fohászában, Prohászka Ottokár mottója in-
dítja a röptetést, ott a kitörni vágyás, a közösségért
élő-haló hasznos tudat megannyi eleme: „Kitéphe-
tetlen tollú bátor szél / célozd az eget! / Zúdulá-
sunk tiporja szét a sok / részeg felleget! // Röpíts
dagasztó világnyi sírás! / Utam ne vétsem! / Rö-
píts! Legyek nap-tollú szikrázó / ének a kékben!”
Azért is egy másik formahű vers idézése — a Nem
én kiáltok költőjének maszkja a legmélyebb azono-
sulást mutató módon tökéletesen át van lényegítve
—, mert a szelíd Akkordokhoz hasonló megnyug-
vás jó kontraszt a jobbára keményen pattogó, a gon-
dolatritmust követő, némi groteszk fényt mutató
költeményeknek (a kötetben ezek vannak több-
ségben). „Mikorra engem megkövettek / ellenem
mindent elkövettek / útonállói a változásnak //
Magamba roskadva élek / nem hiszek csupán re-
mélek / felejtést mindenki másnak // Múltam utol
nem érhetem / sorsomat mégis kérlelem / vezes-
sen de jó irányba // Legyek látó és hallható / csön-
detekben ott szunnyadó / düh zengő melódiája.”

Az Ady Endréhez való kötődést, minden ma-
gyarság-dalnok többé-kevésbé hozzá kötődik,
nem nagyon értem. Azt igen, ahogyan a „politi-
kus” én belőle csiholja ki a lázadás megannyi for-
máját. S azt is, hogy — erről a válogatott versekkel
egy időben megjelent A hitetlenség mágneses vi-
harában című kis versfüzet Ady, 1977-ben című köl-
teménye regél — a klasszikussal való — érték-
mérő? — azonosulás mily erőt ad a kései utódnak.
„Mit érsz e századvég-pánikban / múltszázadi
ember? S mit érek én? / Élni és hódítani vágytál
Utódod / túlélni szeretném a felszínen-marad-
takat / lemondva mindenről mi úgysem enyém.”

„A véreim, magyar proletárok” Ady-mottó va-
laminő közösségi — már rég nincs — akolba való
visszavágyódást jelent („keresem hogy vissza-
fogadjatok”), nem számolva azzal, hogy az idő dö-
cögős szekere az ilyen-olyan kátyúkban már rég
megakadt. Sokkal hitelesebb a Különbség „fény-
törése”, hiszen a kesernyés groteszk már valódi
társadalmi gondokról beszél. „Nem száll a páva
/ a vármegyeházra / Lelőtték a pávahúsevők /
Az érckakas is mozdulatlan / fújhat az uralkodó
szél / fütyül az uralkodóra…”

Engem leginkább — nem akármilyen érték —
a Hiányuniverzum őszintesége lepett meg. Fájdalom
és valaminő kierőszakolt megnyugvás is föllelhe-
tő ebben a furcsa versek sorát egybefogó lélek vetkő-
zésben. Sárándi nem találja helyét a világban,
ezért olyan ásót mélyít az által fölfedezett (terem-
tett?) földrész „kavicsos” humuszába, amely nem
csupán az altalajt (közéletet, politikát, közép-európai
sorsot) forgatja meg, hanem — paradox — némi-
képp hatással van bizonyos szakrális körökre is.

Az ég kávájának támasztott létra valahol a
legfölülbe kapaszkodik meg, ugyanakkor szinte job-
bító késként belehasít — istenkereső komolysággal
— a tétován támolygó tudat megannyi vargabe-
tűjébe. A hit az az erős kapocs — a Krisztus jelen-
léte című ciklus versei erről a „rátalálásról” szólnak
—, amely biztonságot ad a kétkedőnek, s még a hi-
tetlen hívőt is a golgotai út megszenvedett igazsága
felé terelik.

Ami nem csupán abban nyilvánul meg, hogy a
vagabund szóval kimondott cselekvés — „Istennek
fogok ministrálni” (Megtérés) — a megtisztulás
egyetlen formája lesz. Sokkal inkább abban, hogy
az elfogadás bátorsága új és új erőforrásokat nyit meg
a lanyhulóknak, tétováknak. Mert Krisztus jelenlé-
te maga a világosság, maga az örök bizonyság.
„Amíg élek / nem kell keresnem TÉGED / mert
mint annyi igaz hívedben: / Szívemben lakozol, /
s mindörökké egyengeted utam.” (Felsőmagyarország
Kiadó, Miskolc, 2013)

SZAKOLCZAY LAJOS

SIMEK VALÉRIA: 
CSILLAGPOROS UTAKON

A Csillagporos utakon című verseskötetet olvasva
két idézet jutott eszembe: „A föld elárúl. Magá-
hoz ölel. / A többi kegyelem” (Pilinszky), illetve:
„Az emlékezés nem visszatérés a múltba, hanem
a múlt minduntalan betolakodása a jelenbe”
(Bergson). Pilinszky Szálkák kötetében megje-
lent A többi kegyelem költemény keresztény szelle-
misége, valamint Bergson A teremtő idő című írá-
sában kifejtett emlékezés-filozófia két olyan
szemlélet, amely kapcsolatba hozható a kötet lírai
darabjainak üzenetével. A múlt emlékfoszlányai-
nak folytonos felidézése, az emlékek rétegződé-
sének súlya, a szülőföld holtig tartó szeretete, a ba-
konyi tájhoz való hűség, az egyén sorskérdései, a
hallgatás fájdalmas csendje és az isteni kegyelem-
ben való reménység: ezek a gondolatok, érzések
szövik át a költőnő legújabb kötetét.

Simek Valéria 1953-ban született Bakonycser-
nyén, s azóta is ebben a dunántúli faluban él. Eb-
ből a varázslatos bakonyi tájból erednek művé-
szetének gyökerei, amelyekből azóta is táplálkozik,
érlelődik költői világa: „Kötve vagy ehhez a tájhoz,
/ mint lánccal a kerék. (…) A szülőföld harangja
szívedhez kongat” — vallja Kancsónyi reménység-
gel kötetének Szülőföld című nyitóversében. Leg-
újabb kötetében is megerősíti az olvasót a szere-
tett szülőföld iránti ragaszkodásáról, mikor
visszatér a templomtorony harangjának metoni-
mikus-metaforikus, transzcendens távlatokat is sej-
tető költői képéhez: „Harangkondulás siet eléd a
távoli toronyból / Zsongnak már a völgyek száz
arany torokból”, „Belekapaszkodom a harang-
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kondulásba, és átlibbenek / egy fenyőágra. Majd
föl a keresztig…”

Ötödik verseskötete, a Csillagporos utakon foly-
tatja korábbi költészetének hagyományait. A meg-
előző kötetekben (Szétszórt bokraid közt, Féltő tekin-
tettel, Kancsónyi reménységgel, Elmúlnak mellőlem a
hegyek) a versek alapélménye szintén a tájhoz
való hűség, az elmúlás fájdalma, a múlt emlék-
foszlányainak búskomor felidézése: „A múlt rak-
tárából / felhordod távoli, / tudatos emlékeid”,
„Álom és ébrenlét mezsgyéjén / lebegve emléke -
zem” — olvas suk a Szembenézel, illetve az Olyan
csöndesség volt soraiban. A rezignált emléktöre-
dékeket, az örökös elmúlás „időntúlivá nőtt” pil-
lanatait mégis ellensúlyozza a természet varázs-
latos szépsége, a hársillatú szülőföld meghitt
csöndje, az Istenbe vetett hit megtartó ereje, a fel-
ragyogó, melengető fény sejtelmes transzcen-
den ciája, a harangkondulás lélek-csitító békessége.
A több mint 170 verset tartalmazó, költői képek-
ben gazdag kötet nem csupán a korábban meg-
jelent verseskötetek válogatott gyűjteménye, ha-
nem újabb alkotásokat is tartalmaz. Az egyetlen út
sem című nyitóverset 11 tudatosan szerkesztett cik-
lus követi: Kétszer egyetlen ember, Villanó, Könnyek
kertjében, Elszegődött jövő, Az idő talpa alatt, Erőt is
adj!, Hó hull hiányod útjain, Rőzsefény, Visszafelé fu-
tok, Égig nőtt csendben, Utak. Az út a kötet moti-
vikusan ismétlődő szimbóluma: megfigyelhető
egyrészt a címben, másrészt a nyitóversben és a
záróciklusban, mintegy keretbe foglalva a kötet
darabjait. Az Egyetlen út sem nyitóversben az utat
kereső lírai alany próbál hazafelé tartani, de a régi
ház, az elveszett otthon, a szépséges táj, az idil-
li gyermekkor csupán az álmokban létezik, már
egyetlen út sem vezet egykori emlékeinkhez. Az
Utak című záróciklusban visszatér az utat vesztett,
bolyongó szubjektum alakja, aki hiába próbál to-
vább haladni a sehova sem vezető tájon, az addig
megtett távolság is a feledés homályába vész, ha-
csak vissza nem hozzák álmaink: „Enyém a meg-
tett út, / egy sejtelem, amit / lehunyt szememben
őrzök.” Az út ősi toposz: az elindulás, az utazás, a
megtett távolság, a valahova igyekvés, az életút,
a célhoz érés, a megérkezés metaforikusságában
összekapcsolja a múltat — a jelent — a jövőt: így
bizonyos értelemben az idő és időtlenség, a vé-
gesség és végtelenség szimbólumává tágul. Ezt
a motivikusan visszatérő útszimbolikát szövik át a
bibliai utalások: a földet éggel összekötő csillagporos
úton haladó elfáradt szubjektum megtorpan, meg-
áll, letérdepel az út porában, majd Isten tovább
egyengeti sorsát, míg fölemeli a mennyei út felé.
A Csillagporos utakon címválasztás is metaforikus
üzenetet közvetít: a csillag, a por és az út többször
előforduló motívumként bukkan fel a versek so-
raiban. A hazafelé tartó, utat vesztett lírai én letér-

depel a porban, míg rásötétedik az éjszaka. Az éj
fekete talpán szemlélődik a ragyogó csillagok fé-
nyében, majd felsejlik a végtelen. Az ószövetségi
teremtéstörténetből ismert „por és hamu”, valamint
az újszövetségi jézusi szenvedéstörténet ismétlő-
dő bibliai motívumai a szövegvilágnak: „egy na-
pon / engem is elnyel az idő, és / nyomomat a por
belepi” (A csend most); „Földből érkeztél, / föld ta-
kargat” (Érintetlenül) — e sorok a porból lettünk por-
rá leszünk gondolatát, a „Magam keresztje vagyok
/ az éjszakáim a rozsdás vasszegeket kalapálják, /
kifeszítenek” (Vívódva) versrészlet pedig az emberi
szenvedés, a keresztre feszítés, a közeledő halál és
a túlvilági megváltás üzenetét közvetíti. A csillag-
poros jelző („csillagporos út”, „csillagporos éjsza-
ka”) misztikus, transzcendens távlatokat sejtet; a
„csillagporos karácsony” szintagmában már inkább
melengető, szeretetteljes jelentéssel társul. A kötet
versciklusai tematikusan szerkesztettek: visszafe-
le pergetett emlékek sorából állnak, az emlékfosz-
lányok azonban néhol összemosódnak, s megtörik
a felnőtt édesanyától a gyermekkorig tartó életút
fordított kronológiáját. A versek természet–Isten–
ember harmóniáját sugallják.

Simek Valéria néha egysíkúnak tűnő, klasszi-
kus lírai hangja nyelvileg-stilárisan igényes, köl-
tői képekben és alakzatokban gazdag poézis.
Leggyakoribb alakzatai az anafora és az enjam-
bement, amelyek gördülékennyé teszik a hosszabb
érték- és időszembesítő költemények gondolati ívét.
Simek Valéria szentimentális lírikus, aki a jelenben
elveszettnek hitt, ám értékekben gazdag múltbe-
li emlékeken mereng. Meditatív, monológszerű lí-
rai áramlatainak költői képei választékosak: igei
metaforái („lábujjhegyen lépked a hajnal”, „alá-
csordul a csend”, „felkéklik a csöpp virág”, „csil-
lagporos éjszaka fészkelődik”), metaforikus-me-
tonimikus képei („az idő lombján fészket rak az éj”,
„a szivárgó idő megrepedt falai”, „az éj fekete tal-
pa”, „öreg csizma az éjszaka”, „életedet tér és idő
/ keresztfájára feszítette a január”) és szinesztéziás
tájfestései („Mézes ízek szállnak át az / őszi ker-
teken, almaillat, / körteillat ölelkezik részegen”)
esztétikai élményt nyújtanak.

A költőnő többféle műfajban jártas: a miniatűr
tájrajzok és az epigrammatikus életképek mellett
gyakran hosszabb lélegzetű gyászversekben,
nosztalgikus elégiákban, őszinte vallomások-
ban, fohászokban, melankolikus visszatekinté-
sekben, létfilozófiai számvetésekben készít leltárt
a múltba veszett értékekről. A múlt felvillanó em-
lékeiből felidézi a kaszát fenő édesapa, a kuko-
ricatáblák között görnyedő édesanya képét, ken-
dője árnyékában eltűnő arcát, a felázott szántást,
az árva ló nyerítését, a tavaszi sziromhullást. Rög-
zíti a múlt minden apró mozzanatát: mozdula-
tokat, hangokat, színeket, illatokat. Ember és ter-

797

17_SZEMLE_október_Layout 1  2014.09.15.  13:39  Page 797



mészet szintézise metafizikus sejtésekkel átszőtt:
mennyei jelek fölvillanását fürkészi a tájban,
földöntúli reménység sugárzik soraiból.

A kolostorcsend, tér és idő keresztje, szeg, begombolt
kabát (begombolt halál) költői képei a Pilinszky-féle
líra keresztény szemléletét idézik; a természetben
Isten jeleit figyelő lírai én inkább Rónay György köl-
tészetével rokonítható néhány ponton — nyelve-
zete azonban nem olyan tömör, mint Pilinszkyé, s
nem is kapcsolódik az avantgard irányzataihoz,
mint Rónayé. Simek Valéria sajátos költői hangja:
harmonikus, egységes, zárt világ. Noha lírai nyel-
ve nem annyira változatos, játékos és merész, mint
a posztmodern költészeté, nem is érintik a leg-
modernebb lírai áramlatok, a Csillagporos utakon kö-
tet mégis olyan etikai-erkölcsi-esztétikai értékeket
közvetít, amire érdemes felfigyelni. (Kráter Műhely
Egyesület, Pomáz, 2013)

SEBŐK MELINDA

ZSÁVOLYA ZOLTÁN: FAGYOSZTÁS
Versváltozások, 1988–2013

A „P’Art Könyvek” sorozatban látott napvilágot
Zsávolya Zoltán Fagyosztás című második verses-
kötete, valamivel több mint egy évtizeddel első kö-
tetének megjelenése után. A költő, író, irodalom-
tudós tíz önálló könyve közül csupán kettőt
számlál a verseskötetek száma, mégsem lehetne azt
állítani róla, hogy ne lenne lírikus alkat. Noha Zsá-
volya a megjelent szövegek mennyiségét tekintve
prózai teljesítményében termékenyebb, a lírában kü-
lönösen elhívatott. A költő kötetet lezáró jegyzetében
írt szavaival élve: „Annak a populációnak ugyanis,
amelynek tagjai valaha agyagtáblát mintáztak, papiruszt
festegettek, palatáblát karcoltak, tollat koptattak, írógé-
pet, szövegszerkesztőt püföltek a Földön, valami 99%-a
mindenekelőtt alanyi költő akart lenni.” (138.) Most a
negyedszázados pályafutása során íródott verse-
inek száz tételes, gondosan szelektált, finomított,
tablószerű összeállítását tarthatja kezében az olvasó.

A válogatáskötet összeállításának kezdete
szinte mesebeli momentum, amikor is Zsávolya
privát kibernetikus életterének egy elfeledett adat-
hordozóján rátalált a költői tevékenységének első
leírt terméseit magában foglaló dokumentumra.
Ez alapozta meg azt a vágyat, amelynek hatására
a költő végighordozta tekintetét saját alkotói múlt-
jának időszakain, hogy számba vegye verseit, kor-
szakait, és egyfajta rendszerező igénnyel felsora-
koztatva értse meg, lássa át poétikájának időbeli
mozgását. A kötetszerkezet tervezése maga is
visszatekintő gesztus volt, amennyiben a váz és a
versanyag válogatásának nagy része az első ver-
seskötet összeállításakor született, s ezt az akkor
elvetett szerkezeti elvet dolgozta ki Fagyosztás cí -
mű kötetében. A kötet két nagy egységből áll, az

első egység a korábbi verseit többnyire idő-
szakok szerint elkülöníthetően fogja össze négy
alcím alá, a második részben a 2004 után szüle-
tett verseiből olvasható válogatás. Az egészen
korai verseit kis mértékben írta át ízlésének és
igényének megfelelően, az „anyanyelvi puriz-
mus” (136.) jegyében, a finomítások azonban a
lehető legkevésbé módosították a versek poéti-
kai sajátosságait.

Zsávolya Zoltán versfüzérei nem alkotnak
öszszefüggő ciklusokat a könyvben. A versek
sokkal inkább széttartanak, mint amennyire ösz-
szeköti őket a különböző motívumok, mintáza-
tok ismétlődése és a különböző kijelentéselemek
va riációinak működése. Költészetére jellemző a
személyes, önreflektív és önironikus lélektani re-
alizmus, valamint az egzisztenciális és társadalmi
perspektívákban történő frivol lubickolás és tör-
ténelmi imagináció. Zsávolya versei nem hangzó
versek, nem a kimondásban érvényesülnek, így
nem is az emberi lét zengzetes igaz ságainak ad -
nak nyelvet. A versek szövegei a kötethez hason-
lóan lazán szerveződnek, versei szövegszinten,
olvasva mutatják meg lényegi tulajdonságaikat,
ugyanis a versek formai sajátosságai fontos sze-
repet töltenek be poétikájában, a versek ritmusát
nagyban meghatározzák a sortörések, áthajlások,
kiemelések és az írásjelek költői használata. Ver-
seire jellemző egyfajta lebegés mind a hangula-
tot, mind a nyelvet illetően. Bizonyos támpont-
októl, személyektől, lelki állapotoktól, tárgyaktól,
eseményektől nyelvi ugrásokkal távolodik el.
Fellazítja a verset és elbizonytalanít. Verseinek
szövegei olyannyira töredezettek, hogy a törés-
alakzatokra reflektálva további törésalakzatokat
hoznak létre. A versso ro kon belül történnek olyan
léptékváltások, amelyek egyrészt szétnyitják,
szét zilálják a verset, másrészt felfűzik magukra,
így a dekonstrukcióból konstruktív erő, burján-
zás kerekedik. Hangulatokból, képekből lép át
és lép ki a nyelvi reflexió szintjére, mindeközben
megmarad verseinek koherenciája. Nyelvi tuda-
tossággal működik költészete, ennélfogva va-
lódi kihívást jelent. Intellektuális olvasást és fo-
kozott figyelmet igényel, amely tartja a lépést az
irodalmárral, aki szakmai közegében alkot. Így
nem ritkák az olyan fordulatok, amelyektől a
nyelvtudós obskúrus, önironikus játékainak tűn-
nek bizonyos versei.

A versek közt végigvonulnak bizonyos visz-
sza-visszatérő motívumok, amelyek különböző
variációkban épülnek be és a versciklus távlatá-
ban meghatározzák a hangulatot, azonban ez
nem teszi a verseket repetitívvé. Például a kötet
első részének első egységében, a Nyugati man-
zárdban, ahol az 1992 után írt verseiből tizenöt
darabot fűz össze, ismétlődő minta az épített tér-

798

17_SZEMLE_október_Layout 1  2014.09.15.  13:39  Page 798


