
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-
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ben rekedtség, a szobában való egyedüllét és az
enervált, bizonytalan mozdulatlanság, amelyhez
hozzátársul a magasság, az ég felé törekvés, va-
lamint a fény és az ablak. Ezek a viszonyok egé-
szen összeállnak a Zuhanyfürdő című versben,
ahol a mozdulatlanság nemcsak a merengés ál-
lapotában, hanem a test szintjén is megjelenik,
ahogy a költői én a takaró alatt fekszik és élvezi,
ahogy a haladó nap fénye végigvonul a testén.
A mozdulatlanság azonban a mozgásban is jelen
van, amikor a Monitor című vers alanya szoba-
biciklizés közben tetszőleges háttér kivetítésével
bármilyen teret megkaphat „az utazás cserélhető
metszetében”. (13.) A versek visszatérő elemeinek
variációi kísérletként is értelmezhetők az adott
motívum problémájának megoldására. Zsávo-
lya létének költői értelmezésében az érzékiség és
az absztrakció mentén haladó-billegő mozgás és
az elemi szintig való lebontás jellemző. Tetten ér-
hető ez verseinek nyelvi működésében, ahol
alapvető nyelvi jelekkel zsonglőrködik és új vi-
szonyokat, jelentésrétegeket nyit meg szófordu-
latok roncsolásával, deformálásával és össze-
mosásával — például kötetének az Archaikus
vadorzó fejezetcím alatt olvasható Körkörös nyo-
mozás című versben a világ sajátosan költői és
anyagi élményét, lüktetését mozgó és változó
geometriai formákra dekódolja, melyeket isteni
jelenlét tart mozgásban.

Zsávolya Zoltán verseskötete utazás a költői eg-
zisztenciális önvizsgálat univerzumában a szub-
jektív én, valamint irodalmi művek, történelmi szi-
tuációk és személyek imaginárius nézőpontjának
társításával. Igazi kihívás és csemege a nyelvel-
méletekben otthonosan mozgó és grammatikai vir-
tusra fogékony olvasók számára. (Tipp Cult Kft.,
Budapest, 2013)

KOVÁCS ALEX

WUNIBALD MÜLLER: 
ÉLNI FOG SZÍVETEK
Kiutak a depresszióból

A könyv szerzője pszichoterapeuta, teológus, a
münsterschwarzachi bencés apátság lelkigyakor-
latos házának alapítója. Tanulmányában bemutatja
a depresszió változatos megjelenési formáit és oka-
it, s megismertet bennünket a depresszióból kive-
zető utakkal is. Wunibald Müller kutatásokra hi-
vatkozva hangsúlyozza: egyrészt viszonylag kicsi
a valószínűsége, hogy valaki súlyos depressziós-
sá váljék, a fejlett társadalmakban mindössze a né-
pesség egy százalékát teszik ki azok, akik mániá-
kus depresszióban szenvednek. Másrészt viszont
minden ötödik embernél legalább egyszer fennáll
annak kockázata, hogy minimum egyszer az éle-
tében depresszív lehangoltságot éljen át. Ez az arány

férfiak esetében tíz-tizenöt, a nőknél húsz-harminc
százalék, de mindkét nemnél megfigyelhető a
depresszióra való hajlam kiegyenlítődése.

A depressziót kiválthatja a munkahelyen
vagy az iskolában elszenvedett kudarc, az el-
utasítás megtapasztalása, egy szeretett személy
halála, testi fogyatékosság, házassági konfliktu-
sok, anyagi gondok vagy egy megszokott szerep
elvesztése, de az is, ha valaki mindenáron ra-
gaszkodik teljesíthetetlen vágyaihoz. A depresz-
szió fontos ismertetőjegye lehet, hogy az ember
görcsösen kapaszkodik valamibe, és képtelen el-
engedni egy dolgot, személyt vagy elképzelést.
Ugyanígy a túl szigorú lelkiismeret és a tökéle-
tességre való törekvés. Depressziót okozhat a
feldolgozatlan bűn tudat is. Ez akkor áll fenn, ha
valaki elfojtja a bűnét és a vele kapcsolatos érzé-
seit ahelyett, hogy őszintén bevallaná.

Figyelmeztet ugyanakkor a szerző arra is, hogy
védekezve a depresszió megtapasztalása ellen, nem
kerülhetjük el a benne rejlő üzenetet. A depresszió
ugyanis arra emlékeztet bennünket, hogy éle-
tünknek „vannak nyomasztó, fekete és szürke oldalai
is”, amelyek legalább annyira hozzátartoznak a
sorsunkhoz, „mint a világos, vidám, ragyogó olda-
lak. A tragédia, a baj, a szomorúság és a halál még ak-
kor is életünk természetes velejárója, ha mindent meg-
teszünk elfojtásuk érdekében.” Ezért nem szabad
mesterségesen kiiktatni életünkből a nyomasztó,
szomorú dolgokat, hiszen ezek természetes módon
tartoznak hozzánk. Wunibald Müller szerint a dep-
resszió, „ami azért jön létre, mert az életről alkotott el-
képzelésünk kudarcot vallott és elvesztette realitását, ta-
lán az eddig zárt, esetleg beszűkült gondolatvilágunk
megnyitását akarja elősegíteni”.

A teológus szerző tényként állapítja meg,
hogy a depresszióban szenvedők gyakran felke-
resik a lelkipásztort, noha a súlyosan depresszív
ember pszichéjének gyógyítására nem ő a legil-
letékesebb. Az sem követelhető meg tőle, hogy
pontosan meg tudja ítélni valamely pszichés
megbetegedés súlyosságát. Erre nincs is szük-
ség, de az elvárható Isten emberétől, hogy éber
figyelemmel legyen jelen a találkozásban, ami-
kor hozzáfordulnak. A lelkipásztor a bizalmat
közvetítheti a depresszív ember felé, beszélhet
neki arról, mennyire megalapozott a reménye,
hogy kikerül búskomorságából, és az is, hogy
egy szép napon „újból élő valóság lesz számára az
együvé tartozás saját világával, a kortársaival, kör-
nyezetével és Istennel, amit pillanatnyilag nem érez,
nem tapasztal meg élő valóságként. Elmondhatja
neki, hogy Isten most is jelen van, még ha nem érzi
is.” A lelkipásztor személyében az ígéret ölt tes-
tet. „Ő maga lesz az út, amelyen át az összetartozás,
a védettség tapasztalata megtapasztalható. Legaláb-
bis erre szólít fel.” Lehetséges, hogy a lelkipásztor
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