
6x
Villányi László: egyszer csak

Egyszer csak… elmúlik, lezárul, vége — vagy épp
(újra) megjelenik (például álomban, álmunkban),
felmerül (az emlékezetben, emlékeink között). Vil-
lányi László legújabb verseskötetének talányos
címe a kötetbe foglalt versanyagból következően
legalábbis ilyen, részben általánosnak tűnő, rész-
ben a líra örök témáinak számító végkövetkezte-
tésekhez vezeti el az olvasót. De ez nem ilyen egy-
szerű, hiszen a versek részben ravasz és frivol
módon, mégis nagyon finoman lépnek túl az ál-
talános(ítható)ság alacsonyra képzelt lécén, rész-
ben arról győzik meg olvasójukat — ha még nem
tudná —, hogy az „örök” lírikusi témák a líraha-
gyományban a formák, a versbéli megszólalás-
mód, a szemléletmódok stb. ezeregy változatában
konstruálódnak verssé — nem szólva a lírai én le-
írhatatlanul sokféle (hol közeli, hol distanciát
tartó, hol a két véglet között valóban kimeríthe-
tetlen számú változatot kínáló) pozíciójáról.
Mind ehhez még abbéli kételyünket is hozzáte-
hetjük, hogy — gondolkodjunk akár versben, akár
csupán köznapi szférában, csak úgy, magunkban,
magunknak (mely utóbbi, még ha művészeten in-
neni is, ugyanúgy élet-, illetve létreflexió) — gyak-
ran végkövetkeztetések sincsenek.

Ez a finom bizonytalanság, ami a minden-
napokra hulló, azokból felépülő (felépített) éle-
tünket, létünket lengi be, veszi körül, Villányi
László több évtizede íródó lírájának egyik leg-
stabilabb, legállandóbb versanyaga. Ami vagy
aki ma van, holnap már nem biztos, hogy létezni
fog, mert megszűnik, kihűl, bevégzi létét, vagy
csak számunkra végzi be, s nem létezik tovább.
Ugyanakkor pedig, ami egykor a miénk volt, to-
vábbra is az marad, nem tudjuk kitörölni, nem
tudja kitörölni magát belőlünk, hiszen a legvá-
ratlanabb pillanatokban merül fel álmainkban,
emlékezetünkben. Ahogyan olykor az elkövet-
kező idők is felsejlenek, kiismerhetetlenül, isme-
retlen titkokat rejtegetve. Majd minden múltra
vonatkozó képzelet és emlék, jövőre irányuló
képzelgés szertefoszlik, s marad a jelen, a most:
az, ami van. Tulajdonképpen nem másról, mint
a művészet(ek) örök két dimenziójának, valóság
és képzelet, valóság és fikció játékáról, gyakran
szétválaszthatatlanul egybeáramló jelenlétéről
van szó.

Az emlékezet (a hogyan történt) és a képzelet
(hogyan történhetett volna; jövő időben: mi vár-
ha tó) narratívája különös akcentust kap az em-
berélet kulcsfontosságú temporális határzónái-

ban. Márpedig Villányi László mostani verseskö-
tete hangsúlyos módon utal a 6x, a hatvanadik
életév (tágabban az e körüli életévek) fordulatot
hozó valóságreferenciájára. Ezzel a verstémával
olyan kontextusba írja bele magát, amelynek
rokon alkotásait nemcsak József Attila (József At-
tila, József Attila, Április 11 stb.) vagy Kosztolányi
Dezső (Most harminckét éves vagyok, Ha negyven-
éves…) születésnapi versei, hanem a kortárs ma-
gyar líra olyan alkotóinak ebbéli szövegei is jelzik,
mint például a hol József Attila, hol Kosztolányi
előbb említett verseit a posztmodern jegyében
újraíró Tóth Krisztina (Porhó, Delta), Kovács
András Ferenc (Bírálóimhoz, Negyvenkedés, Ál-
matlanság), Parti Nagy Lajos (Egy lopott kádé),
Balla Zsófia (Az élő forma) stb. Villányi finom iró-
niával előbb Ammoniteszhez és a mítoszi végtelen
„örök idők”-höz hasonlítja magát, a semmivel fel
nem oldható ellentét ironikus felvillantásával
(„Ammonitesz a Tethys-óceánból; / nézi az én
hatvan évemet, / nézem az ő százötvenmillió
évét.” — Ammonitesz), majd csalóka látszatként,
mintegy rossz viccként könyveli el a 6x-et (Húsz),
persze tudván azt is, hogy mindez egyrészt csu-
pán a humor szintjén tartható öncsalás, másrészt
— tragikusabbra fordítva — vannak rég halott
barátok, az eddigi verseskötetekben és itt is fel-
merülő halott felmenőkről (lásd Kilenc hónap)
nem is szólva.

A téma kulcsverse (s a kötet egyik legsikerül-
tebb költeménye egyben) a Hatvanévesen, amely
a világirodalmi és magyar irodalmi hagyomány
széles csapásain haladva veszi számba, kivel mi
történt ennyi idős korában, ki élt, ki halt (termé-
szetes vagy erőszakos módon), s kit hogyan súj-
tott, netalán ösztönzött ez az életkor. Igazi, lírá-
val átlelkesített irodalomtörténeti breviárium jön
így létre:

Néhány hónap híján megélte a hatvan évet Dosztojevszkij
és Pilinszky, élt volna, de Auschwitzban megölték
Karácsony Benőt és Farkas Istvánt, halott volt Kosztolányi,
Krúdy és Kormos, szintúgy Rilke és Proust, köszvény
kínozta Turgenyevet, Tolsztojt a lelkiismeret, Kavafisz
nyugalmazott tisztviselő, Borges teljesen vak, még nem tud
a munkaszolgálatról Szép Ernő, már nem fest Csontváry,
legfeljebb néhány lépésre mozdul ki otthonából Holan,
Michelangelo a Sixtusz-kápolnában az utolsó ítéleten
dolgozik, Nabokov a Gyér világot, Arany az őszikéket
írja, befejezi a Vonzások és választásokat Goethe,
nagy formában van Vas, Kálnoky, Jékely és Weöres,
én meg várakozom, örökké várakozom, otthonom a várakozás.

(Hatvanévesen)
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További kérdés viszont, hogy hogyan viszo-
nyul az én-t sorsszerűen érintő élettényhez ma -
ga a lírai én. Erre az egyik lehetséges, ám a kötet
egészének hangnemét uraló válasz a Sors című
vers első felütéseiben hangzik el, amelyben a
költő a kötete mottójaként kiemelt Vang Szeng-
ta-féle bölcsességet igyekszik követni (Öleld át
sorsod, panasztalanul!), ami nem más, mint a dol-
gok bölcs, sztoikus tudomásulvétele.

A sors e panasztalan átölelése során, mintegy
leltárként, fel-felvillannak azok a versmotívu-
mok, amelyek Villányi régebbi köteteiből is is-
merősek: az anya, az anya halála, a gyászév, a
válás, személyek, idők, az eddigiek során érin-
tett terek (Beregszász, az Alpok, a Kárpátok, a
Vérke, a Dráva, a Rába, a töltés, az ártér, a holt -
ág). Különösen hangsúlyos a múlt, amely talán
a jelent is alakíthatta volna más módon, vala-
mint az idők megsokszorozódásának eredmé-
nye képpen megsokszorozódó én. Az egykori és
a mostani én olykor egymásra rajzolhatatlan
identitása nemcsak az idő múlásának, hanem a
személyiségváltozásnak is lenyomata.

Akinek életét élte, az ő keresztnevén szólították már,
naplójában találta, amit éjszakánként a másik írhatott volna,
(…) aki hiteles tanúja se lehetne énjének.

— áll a Tanú című költeményben. Vagy:

Nézi a mozgóképen azt a valakit, akiről kimondják: ő,
s bár ismerős vonásokat, gesztusokat lát, lehet, az utcán
köszönés nélkül menne el maga mellett (…)

(Ismerős)

Élni nem más, mint létrehozni valamit, valakit
magunkból, megalkotni önmagunkat, személyi-
ségünket. Majdhogynem mindennapi program,
mondhatnánk, legfeljebb e műveletre a már emlí-
tett időbeli fordulópontokon nagyobb fokú figye-
lem vetül. Miközben semmi új nem történik ve-
lünk, legfeljebb önreflexiónk intenzívebb.

Villányi László költészetének épp ez, a vers, a
költészet líraiságát mélyen megőrző (ön)reflexió
adja meg dinamikáját. Ez a fajta reflektáltság ál-
lítja új fénybe régebbi témáit, élményeit, motívu-
mait, miközben a vágyott, meglelt, elveszített, ke-
resett, majd újra meglelt (újra elveszített… stb.)
harmónia, a Másik közelségének áhítata s a két
embert egybefűző erotika továbbra is végigkíséri
ezt a költészetet.

A megélt életévek nyilvánvalóan távlatot ad -
nak e versvilágot benépesítő történéseknek, em-
lékeknek, érzeteknek, motívumoknak. Ebből a
perspektívából rajzolódik ki a verseskötet két új -
nak tűnő, több alkalommal is visszatérő, sokér-
telmű motívuma: a kulcs és a labirintus. Elfordí-

tani a kulcsot idegen lakások vagy azok ajtaján,
akik már rég elfeledték a földi létet, labirintus-
nak látni az elmúlt életévek időbeli rajzolatát,
meg nem élt életek labirintusába tévedni stb.
Végül, a kötet záró verseiben mindkét motívum
erőteljes erotikus kisugárzást (is) kap (Regény,
Holtág, Kulcs szavak).

Évek óta figyelem, hogyan tud megújulni Vil-
lányi László költészete anélkül, hogy élesebb
fordulatokat venne. Eddigi tizenöt kötete során
voltak úgynevezett „tematikus” programokat
megvalósító szövegei. Ilyen volt például az
anya-verseket létrehozó, mondja édesanyám című,
2009-ben kiadott kötete vagy az ismeretlen köl-
tőnők verseit felsorakoztató valaki majd 2008-ban,
mely utóbbi egyben szereplíra is. A már címében
is nagyon visszafogott, cseppet sem hivalkodó
egyszer csak semmilyen hasonló összefoglaló
koncepciót nem tűz ki célul. Egyszerűen újra vé-
gigpörgeti ezt a költészetet az idő, az idők (a sze-
mélyes s részben a történelmi idő) dimenzióin,
miközben leplezetlenül a személyesre, az in-
timre, a finom intimitásra és erotikára helyezi a
hangsúlyt. Mintha csak a családi legendárium-
ból megismert, meg nem élt életek ellenpéldája
nyomán kívánna haladni, tudván, hogy a (lét) -
idegenség és a fojtogató magány harmóniával,
erotikával, intimitással — a másik közelségével
— győzhető le.

Külön bekezdést érdemel Villányi László for-
mabravúrja, amelynek keretén belül egyfajta
laza szabályosság által gyakorol az elvben kép-
lékeny emlékek, érzetek felett poétikai kontrollt.
A Villányi-versnek az eddigiek során kialakult
néhány jellegzetes változata, melyek közül az
egyiket a háromsorosok (vagy négysorosok) for-
mai minimalizmusa képviseli. Új versesköte té -
nek négy részbe sorolt szövegei között az I. rész
költeményei tartoznak ide leheletszerűségükkel,
ám ugyanakkor a haiku-, waka- vagy koan-sze -
rű versek tömörségével is. A három további cik-
lus egy szintén régebbi Villányi-féle formatípus
megjelenítője. Itt hosszabb és több sorú, szinte
prózaversszerű szövegek sorakoznak, amelyek
újdonsága most abban rejlik, hogy egy-egy ilyen
tömbszerű költemény mindegyike egy-egy át-
tetszővé csiszolt, hosszabb versmondat.

A négy ciklus mindegyike 11–11 versből áll,
ily módon kölcsönözve formát a formátlannak,
amilyennek a múló időt éljük meg. Egy hat évti-
zednyi életidő mögött nyilvánvalóan van vagy
négy évtizednyi vagy majdnem annyi költői
gyakorlat. Nem kevés idő, bár az idő múlását
annak tartalma minősíti. Villányi László ezek
alatt az évtizedek alatt kialakított egy jellegzetes
lírai versbeszédet, amely szinte költői vízjelévé
vált, s amelynek újabb és újabb eredményeit
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mindig élmény kézbe venni. Mintha a „nagy”,
„komoly” témákat demonstráló költészet elle-
nében írná szenzuális verseit, kiemelve azt a faj -
ta látás- és érzékelésmódot, amely a líra mű ne -
mének legsajátosabb vonásait egyesíti. (Cédrus
Művészeti Alapítvány — Napkút Kiadó, Budapest,
2016)

HARKAI VASS ÉVA

GUSTAVO GUTIÉRREZ –
GERHARD LUDWIG MÜLLER: 
A SZEGÉNYEK OLDALÁN
A felszabadítási teológia

Csak az tudja igazán értékelni e nem is túl terje-
delmes könyv igazi, valóban „korszakos” jelentő-
ségét, aki folyamatosan nyomon követi a jelenkori
teológia és egyház életét. Csaknem fél évszázad-
dal ezelőtt bukkant fel először a „felszabadítási
teológia” kifejezés egy fiatal perui teo lógusnak
egyik előadásában. Néhány évre rá, 1971-ben
könyvben is napvilágot látott a La teo logía de la
liberación, amely mintegy zászlóshajója lett egy ha-
talmas teológiai és egyházi mozgalomnak az ame-
rikai kontinensen. Az elnevezés mögött számos,
egymástól nagyon különböző kezdeményezés
állt, közös volt azonban bennük egyrészt a társa-
dalmi-politikai háttér, a Dél-Amerikában ural-
kodó katonai diktatúrák, a súlyos társadalmi igaz -
ságtalanságok, a szegények elnyomása. Másrészt
pedig az erre adott keresztény válasz: az egyház-
nak ki kell állnia a szegények, a kizsákmányoltak
mellett. Ez a felismerés már a II. Vatikáni zsinaton
megszületett, de a rákövetkező években egyre
hangsúlyosabbá vált. „Ez a szegények órája, a sze-
gények anyai egyháza misztériumának az órája”,
hangzott el a zsinaton. A „szegény és szolgáló
egyház” fogalmát még jobban konkretizálta a zsi-
nat befejezésének 20. évfordulóján egybehívott
szinódus: „Az egyház egyre erősebben tudatára
ébredt a szegények, az elnyomottak, a peremre
szorítottak szolgálatára szóló küldetésének”.

Jelentősen eltérőek voltak azonban a mód-
szerek, ahogyan az „opció a szegényekért” cél-
kitűzését Latin-Amerikában megvalósították.
A szegények melletti kiállás legradikálisabb for-
máját azok a papok és szerzetesek választották,
akik — hivatásukat feladva vagy attól meg-
fosztva — közvetlen politikai szerepet vállaltak
a demokratikus jogokért folytatott harcban, il-
letve az új, forradalmi kormányokban. Sokakat
azonban pusztán azért gyilkoltak le, mert fel-
szólaltak a szegények jogaiért és a katonai junták
kegyetlenkedései ellen, mint Oscar Romero ér -
sek. Mindezek azonban inkább elszigetelt esetek
maradtak, bár jellegüknél fogva igen nagy mé-
diavisszhang követte őket.

Világméretű jelentőségre tett szert azonban a
latin-amerikai teológusok által kidolgozott fel-
szabadítási teológia, amely a keresztények rész-
vételét sürgette a felszabadítás folyamatában.
Kiindulásukban hivatkozhattak XXIII. János, VI.
Pál és főleg II. János Pál pápa határozott kiállá-
sára: „A társadalmi tanítás meghirdetése és ter-
jesztése valóban hozzátartozik az egyház evan-
gelizációs küldetéséhez”. Az „új” teológia fő
célkitűzése: hangot adni az elnyomott, az élet
peremére szorított szegényeknek és az Evangé-
lium szellemében kritikusan megvizsgálni az
igazságtalan, bűnös társadalmi, gazdasági és po-
litikai struktúrákat, és harcot folytatni ellenük.
Gutiérrez alapkérdése: „Hogyan mondhatom el
a szegénynek, hogy Isten szereti?” Három érte-
lemben beszél felszabadításról: „az embernek a
világhoz úrként, az emberhez testvérként, Isten-
hez gyermekként való viszonya szerint”. Csak
ilyen módon lehet Isten uralmát érvényre jut-
tatni a történelemben. „Az új evangelizáció sa-
rokpontja a közvetlen elköteleződés a szegények
iránti szüntelenül új szeretet mellett.”

Meghaladná egy recenzió kereteit annak fel-
vázolása, hogy ez az alapfelismerés hogyan bon-
takozott ki a különböző teológusok munkáiban,
akiket a „felszabadítási teológia” összefoglaló
név alá szoktak sorolni. Arra sincs mód, hogy is-
mertessük azokat a konfliktusokat, amelyeket az
egyes teológusok nézetei kiváltottak. A latin-
amerikai püspökök között is akadtak heves el-
lenzői ennek a teológiának, végeredményben
azonban a Latin-Amerikai Püspöki Konferencia
(CELAM) a hetvenes évektől magáévá tette a
szegények melletti opció kötelezettségét, s ezt II.
János Pál pápa ismételten megerősítette. „Ha az
egyház fellép az ember védelmében és az em-
beri haladásért, akkor ezt missziós küldetésének
részeként teszi. (…) Az Úr alakítsa át a szíveket
és humanizálja a politikai és gazdasági rendsze-
reket!”

Kétségtelen, hogy az irányzathoz tartozó teo-
lógusok számos — ma már túlhaladottnak te-
kintett — nézetet is felhasználtak elemzéseik-
ben. Ezek közül az egyik legfontosabb az volt,
hogy a társadalmi helyzet elemzésében többen
kritikátlanul felhasználták a marxista ideológiát.
Pedig a személy igazi szabadságához nem elég
az igazságtalan társadalmi struktúrák megvál-
toztatása, szükség van az egyének megtérésére.
Jogos kritikát váltott ki az is, hogy egyesek a
Szentírást egyoldalúan politikai szempontok
sze rint értelmezték, s ennek megfelelően az
Isten Országát mintegy azonosították az emberi
társadalom felszabadításáért folytatott mozga-
lommal, amelyben az ember önmagát váltja meg.
E szélsőséges nézetek veszélyeire, a bennük rejlő
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hiányosságokra és egyoldalúságokra először a
Nemzetközi Teológiai Bizottság hívta fel a fi-
gyelmet, majd a Hittani Kongregáció adott róluk
részletes értékelést két nevezetes instrukciójában
1984-ben, majd 1986-ban. Több teológust felszó-
lítottak nézeteiknek felülvizsgálatára, némely ál-
lításuk visszavonására. A továbbvezető utat ma -
ga XVI. Benedek pápa (a 80-as években a Hittani
Kongregáció prefektusa) vázolta fel a CELAM
legutóbbi, 2007-es konferenciáján: „Az igazságos
struktúrák sohasem lesznek végleges módon tel-
jesek. (…) Isten jelenléte, a barátság a megtes-
 tesült Isten Fiával, az ő szavának fénye: ezek
mindig alapvető feltételei annak, hogy az igaz -
ságosság és a szeretet hatékonyan jelen legyen
társadalmainkban.”

Nagyot változott a világ az azóta eltelt három
évtizedben. A marxizmus mint egy diktatúrát
igazoló ateista ideológia eltűnt a porondról, több
latin-amerikai országban demokratikus kormá-
nyok kerültek hatalomra, tisztult és spirituali-
zálódott a felszabadítási teológiát művelők gon-
dolatvilága, nagyrészt elcsitultak a konfliktusok
Rómával és a CELAM-on belül is. Így kerülhe-
tett sor arra, hogy 2004-ben Gustavo Gutiérrez
az akkori regensburgi püspökkel, Gerhard Lud-
wig Müllerrel közösen adott ki németül egy
könyvet a felszabadítási teológiáról An der Seite
der Armen. Theologie der Befreiung címmel. A könyv
komoly meglepetést okozott, hiszen a konzer-
vatív nézeteiről ismert Müller püspök nagy tisz-
telője Benedek pápának, aki 2012-ben a Hittani
Kongregáció prefektusává nevezte ki. A „négy-
kezes” könyv keletkezésének hátterét akkor ért-
jük meg, ha ismerjük Gutiérrez és Müller sajátos
barátságának történetét. Müller fiatal dogmati -
ka professzorként 1988-ban több tanártársával
együtt részt vett Peruban egy szemináriumon,
amelyet Gutiérrez tartott a felszabadítási teo-
 lógiáról. Itt rádöbbent arra, hogy az akkor már
világhírű teológus ugyanakkor egy nyomorne-
gyed plébániájának vezetője, aki valóban a sze-
gények között él. A kényelemben és jólétben élő
német professzor ettől kezdve másfél évtizeden

keresztül minden nyáron heteket töltött Peruban
a szegények között, életközösséget vállalva ve lük.
Tapasztalatai nyomán átértékelte a felszabadí-
tási teológiát, legalábbis annak Gutiér rez-féle ol-
vasatát. Megállapította, hogy „nincs alternatíva
az evilági jólét és a túlvilági üdvösség, a kegye-
lem és az emberi cselekvés között”. Felismerte,
hogy az opció a szegényekért Istennek önmagát
ajándékozó jóságából táplálkozik, amely kivéte-
les szeretettel fordul a történelem gyöngéihez és
megalázottjaihoz. „A szegények melletti elsődle-
ges döntés gyökerénél Isten szeretetének önaján-
dékozása áll.” „Az evangelizáció Isten ingyenes
szeretetének örömhíre, amely arra ösztönöz, hogy
síkra szálljunk az igazságosság követeléséért, a
felszabadításért mindenfajta elnyomás alól és az
élet Istenével való közösségért. Isten és ember
szeretete egyetlen valóságot alkot.”

A 2004-ben íródott könyv csak most jelent meg
magyarul — az immár letisztult felszabadítási
teológia első és hiteles üzeneteként. Gutiérrez —
számunkra is megszívlelhető módon — folytatja
a neokapitalista vadkapitalizmus kritikáját, síkra
száll a szegények, a peremre szorultak, a mene-
kültek érdekében, ugyanakkor Müllerrel együtt
felvázolja egy jövőbeli globális teológia hori-
zontját: Európában a modernitással és a szeku-
larizációval kell a teológiának szembenéznie,
Latin-Amerikában a szegénységgel, Ázsiában a
vallási pluralizmussal.

(Utójáték. Hogy a szegények melletti opció
mennyire mélyen megérintette Müller bíborost,
mutatja az is, hogy 2014-ben visszatért a sze-
génység témájára. Armut. Herausforderung für den
Glauben című új könyvéhez maga Ferenc pápa írt
előszót. Ebben Müller részletesen elmond ja ba-
rátsággá mélyülő személyes kapcsolatát Gu -
tiérrezzel, ismerteti a felszabadítási teológia 30
éves történetét, majd közli a barátjának két elő-
adását, aki itt is megismétli: „Testvéreink szen-
vedő arcában Krisztus arcát kell fölfedeznünk”.)
(Ford. Török Csaba; Új Ember, Budapest, 2016)
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A 2016. decemberi számunkban megjelent Stella Maris és A 23. zsoltár című versek szerzője he-
lyesen: Balázs Ákos Jeromos. A szerző és olvasóink szíves elnézését kérjük. (A szerk.)


