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TENGER A DOMB MÖG ÖTT
Vill án yi László : Volna a szereleni

" E kön yv sz ükségességét az a megállapítás in
dokolja, hogy a szerelmes beszéd manapság
vég telenü l elmagányosodot t. A sze relem nyel
vét alighanem (ki is tudhatn á pontosan ?) millió
nyian beszélik, de senki sem sze ntel neki k ülö
nösebb figyelm et; teljesen elhagyatott a környe
ző nyelvek k ő z őtt, amelyek vagy nem ismerik,
vagy l ekezelően bánnak vele, vagy csúfot űznek
belőle; nemcsak a hatal omtól van elszigetelve,
hanem működéseitől is (a tudom ányokt ól.
filo z ófi ákt ól. műv észetekt öl) ." E so rok Roland
Barthes Beszédtöredékek a szerelemről című köny
vét vezetik be (ford . Albert Sándor, Atlantisz,
Budapest, 1997, 13.). A következő monda t pedig
Nik las Luhmann Szerelem - szellvedély (Az inti
mitds k6dolásáról) című mu nkájának zá ró részé
ből való (ford . Bogn ár Virág, j öszöveg Köny
vek, Budapest, 1997, 199.): "Minde n korábbi nál
nehezebb összefoglalni egyetlen fő kép letben a
szerelemszemantika mai állásá t." A két szö veg 
hely - bár az egyik elsősorban nyelvművészeti

paradi gm ák vizsgálat át vezeti be, a másik in
kább a társ as érin tkezés kód jainak tört éneti
elemzését összegzi - egyaránt arra világ ít rá: a
sze relemnek nevezett é rzelemről . viszon yról és
eszményről, kivált ma, nem könnyű érvé nyes
mód on szó lni. Sem anna k, aki kívülállóként be
szélne róla, sem annak, aki megélőjeként keres
ne rá szavakat. A beteljesült és a beteljesül etlen ,
az elmúlt és a vágyott, a megélt és az elképze lt
sze relem top osza egyi ke a legelhasználtabb iro
dalm i témáknak. E megfontolás felől tekintve
Villán yi László könyve kül önösen izgalmas kí
sérlet, bátor vállalkozás.

A szerző költészetével foglalko zó kritik ák és
tanulmán yok jogosan vissza-visszatérő megál
lapítása, hogy abban a fő kérd ésirán yokat a
szépség és a szerelem iránti rajon gó érdeklődés

hatá rozza meg. Ez indokolhatja a Vill ányi- szö
vegek alanyának "szentimentális főhős" -k én t
(Gordos Anna) való azon osítását; s ez szolgál
ha t magyará za tu l az "á llandó reményre hango
lód ás" (Jász Attila ) olvas ástapasztalat ára is.

A szépség mint eminensen a szerelemben meg
tapasztal/rató létélméllY már a kötet címébe n hírt
ad magáról: a "szerelem" jelölő kiemelésével, il
Ietve a szószerkeze t eufonikus és szimmetrikus
megalkotottságával (a v, l, II , sz, m hangok lágy
ságára s a volna a - szereleni mély és magas
hangsorán ak kétosz tatúságára gon do lunk).
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(Minde hhez járul a kön yv barátságosan rn éret e
ze tt formátuma és gonddal esz tétizá lt borítója;
sőt, sajátságos módon még a szerzőn év is a kel
lemes han gzás rend jébe vonható.. .)

A kötetben alkalmazott versforma (ha tsoros,
egyetlen mondat alkotta astrofikus és rímtelen
szö veg, a harmadik sor után élesebb határt jelö
lő pontosvesszővel) és a versek többségére jel
lemző beszédmodor (a közn yelv válasz téko
sabb regisztereit megszólaltató líran yelv) , az
egyszerűség és keresetlenség kép zetét kelti. Am
nem érezhetné nk jelentősnek a kön yvet, ha nem
érzékelnénk: a látszólagos egyszerűség bon yo
lult sze rkeze teket takar, a keresetlenség élmé
nyében összetett minőségek oldódnak föl. A
recenzensi figyelem - ta lán isko lás m ódon, de
a szá mbavétel komo lyságáva l - a következő

ket emeln é ki: 1. A Itrai szövegsorozat epikai íve t
rajzol ki; egy szerelem tört énet ét. 2. A tört énet
szerűséget a versfolyamot meg-megszakító pro
w i betétek (a verseknél olykor személyese bb
han golt ságú , egymonda tos kommentárok) is
erősítik. 3. A megszólítás, az önmegszólítás, az
alanyi beszéd és az elbeszélő mód egy más t vál
tó beszédformái a retorikai változatosság fönn
tartásában működnek közre . 4. A melankóliát
felügyelő önelemző hajlam s a rezign ációt felül
író irónia és önirónia hangnem és szemléletmód
rétegzett ségéhez veze t. 5. A retori kus finomság,
a vázlatos rövidség és a term észetrnisz tika
sugalma i keleties hatást ered ményeznek; a ven 
d égszöve gek viszont elsősorban az európai ku l
túrkörbe kapcsolják az írások zömé t. 6. A sze
relmi tematik át a létösszegzés motívuma egé
szíti ki; az intim viszon yokról való beszéd nem
zedéki kérd éseket is fölvet, család történet i táv
latot is nyit. 7. Az int ert extu sok (a jelöJetlenül
idézett szerzők névsora a kötet végén olvas ha
tó) hol rejtett , hol nyilván való jelenl étükkel ár
nyalják a versbeszéd szemé lyességét. 8. A vers
szerkeze tek és a kötetkompozíció szá mmisz ti
kai köze lítést is enged ; erre Bodor Béla olvasata
hívja fel a figyelmet (Szerelembe ZI/hallva =
urunol itemhu). 9. A kötet darabjait nemcsak az
epikai szá l: motívumok sora is egybefűzi. (Ilyen
többek között a tenger sz imbolikusan gaz dag
képe, am ely a Postás című, a privát boldogság
szé tsugárzo tt élményéről beszám oló versbe n
például a - szó sze rint - nem föld i t ávlatos
ság ígéretét hord ozó trópussá min ős ül , ha csak
a k épzelet . a vágy vagy a rem ény játékszabályai
sze rint is: " Ha jól megfigyeled , a postás egyre /
könn yedebb kézzel ejti be levejeimet / a lád á-



ba, maga is csodálja derűjét; / csak akkor sejt
valamit, mikor meglát / az ablakban, s úgy te
keri ósdi biciklijét. / akárha tenger nyílna a
domb mögött." [34.]) 10. A lírai alany beszéd
műveleteit egyenlő erővel alakítja az identitás
kereső magatartás tudatosított problematikája s
az identitáskeresés témájához nyelvet kereső

kényszeres igény... (Azaz: a válság tapasztala
tát a válságról való beszéd válsága is súlyosbítja
- e részint egzisztenciális, részint nyelvfilozó
fiai kérdést több önref!exív szöveghely is színre
viszi.)

A nyelv c,Újra megtanulom anyanyelvemet.
kimondom / az eddig néma szavakat, vagy
egyszerűen csak / más jelentése lesz hangodon
a köznapi szónak" [Szavak, 18.1; "Mindent csak
azért tanultam eddig, hogy téged / tudjalak,
ilyen romantikus mondat jut eszembe, / ha a
nélküled telt, távoli időkre gondolok" [Fantázia,
20.]), az őnértés C,Nagy mélység önmagának az
ember" [Otven felé, 6.); "én, aki énekelni se tud
tam, szerelmi / áriákat rögtönzök. és tétova
kérdések / nélkül is kimondom a pontos vála
szokat" [Könnyű, 19.]), a szerelem (rnint "az el
beszélés gyönyörűségé"-t [Kanizsai kollázs, 42.1
szavatoló közös szenvedély, amely ahhoz köt, aki
egyszerre "gyógyír és fájdalom" [47.]), a személy
köziség ("magunk elől is egymáshoz menekül
hetűnk" [Tokaj,_ 28.); "álmodban folytatódik
mozdulatom" [Ejró1 éjre, 53.]) és személyfölötti
ség C,köztünk semmi sem történik önmagáért"
[Fogkefék, 21.); "hiába, elrontani se lehet, / ha
egy történet végig akarja mondani magát" [Kez
detek, 36.]) kérdéskörei a maguk tágasságával
meg nem elégedvén nyílnak egymásba - s
nyitják meg magukat az olvasó előtt. A "keresz
tül-kasul átfújnak rajtam tőrténeteim" (Most
életlen, 5.) vigasztalan kőtetnyitánya, utóbb az
"egymásba való vísszakanyarodás" (Rajz, 33.)
nyelvi-poétikai és lelki-szellemi alakzatai vagy
a már-már erkölcsbölcseleti hangsúlyozással
elővezetett gondolatfutam: "csak akik nap nap
után tanulni merészelik / a szeretet művészetét,
azoknak egyértelmű, / hogyan is lehetünk mi
egymásnak otthona" (Otthon, 25.) - mínd
mind a közössé tehető lét iránti vágyról s e kö-
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zös lét személyiségalakító hatalmának remény
ségéről vall. Arról, ami - a példában Tolnai
Ottó művészetének megidézésével - a szere
lern, az egymássalIét, a páros világ megtartó
szépségébe vetett bizalmat végül a metafizika
horizontján értékeli föl: "szem nélkül marad,
aki az egész világot siratja, / kérlekl.] gyönyör
ködj inkább bennünk, ahogy mohó / szerel
mespárban nem gyönyörködtél még[.] uram"
(Palicsi kollázs, 41.).

"Ha a szerelemről akarunk írni, a nyelv zűr

zavarával szembesülünk: az őrülés területével,
ahol a nyelv egyszerre túl sok és túl kevés, egy
szerre terjengős (az én korlátlan kiterjeszkedése,
az érzelmi alámerülés révén) és szegényes (a sé
mák miatt, amelyekre a szerelem ráfanyalodik
és amelyek ellaposítják az írást)." A barthes-i fi
gyelmeztetésben (i. m. 123.) rejlő dilemmával,
úgy tetszik, Villányi László kötete a lehető leg
komolyabban szembenézett. Hogy a szerelmet,
amely "néma", "csupán a költészet szólaltatja
meg" (Barthes itt NovaIist idézi; i. m. 99.) 
élettelen teoretikus föltevés is lehetne. Villányi
jelen verseinek elevensége azonban segíthet el
hitetni az olvasóval, hogya költészet valóban
képes ilyesféle mutatványra. S ha a mutatvány
sikerűlt, már érdektelen is: ténylegesen a szere
lem beszél-e a művek által, avagy a nyelv óvja
meg ismét (sokadszor) az értelmezőt a kudarc
elháríthatatlanságának tapasztalatától. Hiszen
akár a nyelv, akár a szerelem szólal meg e lapo
kon, a megszólaló hang lényegi tulajdonsága
mégiscsak az lesz, hogy: szép. A szépség értel
mezése pedig lehetséges ugyan, de vélhetően

csakis le nem zárható érvénnyel. A Volna a szere
lem egyik legfóbb erénye éppen ez a jelentéstani
összetettségbőleredő hermeneutikai nyitottság.
Bodor Béla recenziójának szavaival: "Az olva
sónak bőséges tere van, hogy belépjen ebbe a
világba." Amit, mihelyt kilépett e recenzió szű

kösebb világából, reményeink szerint rögvest
meg is tesz ... (Orpheusz Könyvek, Budapest,
2006)
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