
VILLÁNYI LÁSZLÓ: GYŐRI IDŐK
Szabó Béla fotóival

Villányi László Győri idők című kötete egészen
kivételes összeállítás. Ahogy a cím is mutatja, a
köl tő a szülővárosához, Győrhöz kötődő verseit
gyűjtötte össze, melyek közül több már korábbi
köteteiben is szerepelt, a most tárgyalandó kötet
mégis jóval több, mint újrakiadás. A Győri időkben
szereplő minden költemény új közegbe kerül, így
jelentőségük és értelmezhetőségük is új árnyala-
tot kap. Ami ezt a kötetet a versek új értelmezési
közegévé teszi, azok a szintén győri születésű mű-
vész, Szabó Béla fotói, melyek elválaszthatatlanok
a Villányi-versektől. Arról, hogy a Győri idők nem
csak győri vonatkozású befogadók számára lehet
élvezetes és valóban különleges élményt nyújtó
összeállítás, Karátson Endre győzi meg a poten-
ciális olvasót a kötet hátoldalán szereplő ajánlá-
sában. Ahogy írja: „Villányi tájain barangolva
felfedezhetjük világát, a magunkéra ismerve
osz tozhatunk az ő meghitt életében, vagyis egy
belső várost is járhatunk, s ebben a más idők hul-
lámain sodródhatunk.”

A kötetben szereplő költemények nem pusztán
városversek, abban az értelemben, ahogy például
városregényről mint műfajról lehet beszélni,
hanem a Győri időkben megjelenő város lesz „vers-
várossá”, versekből felépülő várossá. Villányi kö-
tetében mintha nem Győrről szólnának a próza-
versek, hanem épp fordítva: maga a város szól
költeményekről. Ahogy szintén Karátson írja:
„Győr kimeríthetetlen ihletforrásként táplálja ezt
a versgyűjteményt.” A kötetből megismerhető
város egyszerre azonosítható a ténylegesen lé-
tező helyszínnel, s egyszerre különbözik attól
fikcio nált ságának köszönhetően. Ezt a kettőssé-
get teszik még izgalmasabbá a versekhez tartozó
fekete-fehér Szabó-fényképek, melyeket felszí-
nesség lenne pusztán illusztrációnak tekinteni.
A győri tereket, utcákat, épületeket ábrázoló fotó-
kon ugyanaz az időkezelés mutatkozik meg, ami
a Villányi-versekből is kiolvasható. Az idősíkok
egymásra vetülnek. A város épületei tiszta kon-
túrokkal, élesen láthatók, mozdulatlanok, de a
köztük élő emberek és közlekedő járművek ha-
landósága, haladása egyértelműen jelezve van,
mégpedig úgy, hogy ezek a mozgó, „nem örök”
részei a városnak elmosódottak. Ez látszik a Né-
gyes busz című vers fényképén, vagy az Alagút
mellett helyet kapón. Ez az időkezelés Villányi
ver seire is régóta jellemző, egészen rendkívüli
ennek a vizuális megvalósításával a költemények
olvasása közben szembesülni. A Győri idők külön-
legessége abban rejlik, hogy nem pusztán verses-
kötet, de nem is csak fotóalbum — a két művészi
megnyilatkozási forma és látásmód egyszerre és

ugyanolyan érvénnyel van jelen benne. Hierarc-
hiát egyedül a borító sugallhat, elvégre mégiscsak
Villányi köteteként definiálódik a kiadvány:
„Villányi László, Győri idők, Szabó Béla fotói-
val”. Ám hogy a kötet valójában tényleg kétszer -
zős, mutatja, hogy a költő és a fotóművész neve
ugyanakkora betűkkel szerepel, s a Győri idők ese-
tében is látható, amit Esti Kornél állapított meg:
„A címet nagyobb betűvel nyomtatják.”

Esti Kornélt nem öncélúan emlegetem, a Győri
idők mottójaként Kosztolányi Esti Kornél rímei
című költeményéből a Győrről szóló részlet van
kiemelve. S az elsőként közölt, a minden vers alján
szereplő évszám szerint 1991-ből származó Kor-
szerűtlen című költemény is az ő nevével zárul:
„szeretek innen útra kelni messzi városokba, / s
visszatérve Esti Kornélba botlani, / ne bizonygasd
hát: itt élni reménytelen”. Estit és Kosztolányit
manapság olyan halkan (meg)idézni, ahogy azt
Villányi teszi már évek óta, egészen zavarba ejtő
és rendkívül szimpatikus. Villányi nem megy bele
az e szerző körül zajló licitharcba, sőt, arról tudo-
mást sem vesz, egy-egy finom jelzést követően
nem is a neveket mantrázza, hanem Kosztolányi
Esti Kornél című alkotásának esszenciáját kivonva,
azt saját verseibe csepegtetve folytat magánpár-
beszédet a nyugatos szerzővel és hősével.

A Győri idők verseinek névtelen elbeszélője
csak annyira azonosítható a szerzővel, amennyire
Győr a versekből felépülő, vagy a Szabó-képeken
látható várossal: igen is, meg nem is. Az identitá-
sok kontúrjainak elmosása, az én elrejtése és
időnkénti megtalálása alapvető jellemzője a kö-
tetnek — legyen szó külön a versekről, vagy a fo-
tókról. Noha a költemények látszólag egy városra
szűkítik a kötet terét, több helyszín, sőt, több iro-
dalmi közeg is megidéződik. Például Szabadkát
és a Villányi által tudhatóan figyelemmel kísért
vajdasági irodalmat nemcsak Esti Kornél alakja,
de egy-egy ajánlás (például a Széchenyi tér című
vers Lovas Ildikónak van ajánlva), sőt, motívu-
mok is, mint például a több versben is szereplő
bicikli, megidézik. A Győri idők darabjainak az
úton levés, az utazás, az elindulás és a megérke-
zés a központi témája. Ugyanakkor épp a moz-
dulatlan várakozás is: várakozás az indulásra, va-
laki érkezésére. Nagyon finom öltésekkel lesz
szétválaszthatatlan a tér és az idő, ezt jelzi már a
kiadvány címe is. A város történelme és a versek
megszólalójának személyes, éppen élt élete kerül
egymással szembe, s ezzel párhuzamosan a város
mint közösség és az egyén is. Legemblematiku-
sabban mindezt a Szülővárosomba című vers mu-
tatja: „Járt itt IV. Béla, IV. (Kun) László, III. And-
rás, I. Anjou Károly, / I. Ulászló, Hunyadi János,
Báthory Zsigmond (…) /, de a történések közül a
legfőbb / mégis az volt, amikor szülővárosomba
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tetted szépséges lábadat.” A szerelem megjelení-
tése is sajátos: a nagy érzések, a szenvedélyesség
hiányoznak, helyettük apró jelzések (mint az
imént idézett példában is), vagy pedig finom ero-
tika jelenik meg a versekben. A kettősség egy
soron belül a már emlegetett Korszerűtlen című
versben olvasható: „megérintettem valaki kezét
vagy mellét”. Az érintés Villányi László egész köl-
tészetére igen jellemző gesztus, s nemcsak a sze-
relem megjelenítésében. Benne rejlik ugyanis a
kezdeményezők (ön)tudatossága, ugyanakkor
nélkülöz minden erőszakosságot.

A Győri idők egy elegáns, igényes kiállítású ki-
advány. Minden finomsága mellett határozott és
igen összetett költői világ ismerhető meg belőle.
Villányi László költészete bátor költészet, s épp
csendessége miatt az, hisz nem hangerővel pró-
bálja meggyőzni olvasóit saját maga értéke felől.
(Magyar Kultúra Kiadó Kft., Győr, 2013)

SZARVAS MELINDA

MÁTYUS ALIZ: MEGKÉSETT
TAVASZ, EL SE JÖTT TÉL

Mátyus Aliz tizedik kötetének talányos címét ol-
vasva nem meglepő, hogy a kötet első felének
írásaiban olyan határhelyzetek tárulnak elénk,
melyekben az elbeszélő a „kizökkent idő” met-
szés pontjában állva éli újra életének meghatározó
eseményeit: anyja halálát, a madárszigeten átélt
szerelmet, fia születését, a kiskunsági tanyán töl-
tött éveket, házasságát, gyerekkori élményeit, em-
beri kapcsolatait és veszteségélményeit.

A korábbi kötetekből már ismert életesemé-
nyek új megvilágításba kerülnek: az origóul vá-
lasztott élettér, a szikes tavak vidéke megeleve-
nedik, emberekkel népesül be, és az elbeszélőből
előbújó szociográfus megrázóan szép képet fest
az itt élő közösség új asszonyt támogató össze-
tartásáról, a puszta szépségéről, Halász Feri bácsi
emblematikussá vált tanyájáról, melynek fehérre
meszelt falai vakítanak a nyári napfényben, vagy
épp arról a kisfiúról, aki a már-már mesebelinek
tűnő, idilli sziget legjobb ismerője. Úgy tűnik,
hogy az „összeért idő”, melyben „semmivé lett
az anyja halála és a fia születése között ott ter-
jengő, legyőzhetetlen nyolc év” lehetőséget ad az
elbeszélőnek arra, hogy személyes élményeit új-
raélve idilli pillanatokat is láttasson. Az elvesztés
fájdalma helyett az együvé tartozás pillanatát, a
semmivé lett otthon képe helyett a fákkal körül-
vett saját világot, az elveszített testvér helyett a
gyerekkorban együttjátszót, a már felnőtt gyer-
mek képe helyett a kiskorit, amikor anya és fia
egységét még nem bontja meg semmi. A harmó-
nia ellenére az írások mélyén ott bujkál a megélt

fájdalom, a veszteség számtalan formája, mely az
Esőben című írás felismerését hozza: „Húsvétkor
ki kellett bírni a pillanatot, a szembesülés rémét,
aztán a húsvét tovább már segített. Mi mutatja
jobban, mint épp a húsvét, hogy az ember min-
denre képes, s az emberrel minden megtörténhet.
Megtörténik. Nem itt és most, az én bokraimmal,
fáimmal, tanyámmal, de akkor, az Isten fiával.”

Az egymásra is reflektáló szövegekben feltűnő
motívumok közül kiemelt szerepet kap az utazás
és a barangolás, a franciaországi élmények, a hő-
légballonról személt táj, a sziget belsejébe tett séta,
vagy épp a Van Gogh-galériában tett virtuális ba-
rangolás, a nyári mezők bejárása, melyek mind-
mind a lélek mélyére tett utazás, az emlékképe-
ken keresztül történő időutazás jelképeivé válnak.
A régi — már-már elcsépeltnek tűnő — toposz a
metaforizációs folyamat révén válik egyedivé, az
elbeszélő a felismerés pillanatában láttatja önma-
gát, abban a pillanatban, amikor az utazás vagy
annak végpontja perspektívaváltáshoz, megvilá-
gosuláshoz vagy épp a kétségek megfogalmazá-
sához vezet: „Ott voltam, igen, a kosárban, egy
nagy, erős testtel fölöttem. Én, az imént még ma-
gasban útját járó, isteni magasságból szemlélődő.
Égi látásból a hegyet otthonosnak, a szépfutású
völgyet ereszkedőnek észlelő. És néha még a fák
csúcsát is érintés közelben tudó. Lehet ez? Fent és
lent? És hol a kibírhatóságot segítő, az elviselhe-
tetlenséget enyhítő, emberre mért átmenet?”
(Ikon). Az élet változásait nehezen megélő kérdés-
feltevése ez, akinek az utazás mellett éppoly fon-
tos a visszatérés, a megérkezés, a gyökerekhez, em-
berekhez való ragaszkodás életmozzanata.

A gyűjteményes kötet második felében merőben
új szövegformával, az esszé, esszénovella műfajá-
val kísérletezik a szerző. Ennek kiemelkedő darabja
a Fiatalok a múlt századelőn — Ferenczi Sándor, Ady
és Bartók című írás, melyben Mátyus Aliz arra ke-
resi a választ, hogy mi jellemezte azt a kort, mely
zseniket termelt. A szerző meglátása szerint a cím-
ben említett kiemelkedő személyiségek kö zös jel-
lemzője, hogy egy magabiztossá tevő társada-
lomban éltek, egy olyan társadalomban, melyben
támaszkodhattak az idősebbek, a kortársak, a kü-
lönböző szervezetek és csoportosulások támoga-
tására, vagyis nem kellett mindent maguknak
előteremteniük. Ez a biztonságérzet olyan lelki egés-
zséghez vezetett, melynek következtében rajtuk mú-
lónak élték meg a világ dolgait. A magabiztosság
oka tehát „az a léthelyzet által is alátámasztott tu-
dat, hogy az ember szervesen illeszkedik, azaz ben-
ne van a társadalom legkülönfélébb kis egységei-
ben, s ezek a legközvetlenebb körökből kiindulva
ösztönzik és erősítik őt, elvárásokkal vannak felé-
je, elsőként tartják számon teljesítményeit, s elis-
merik”. Az esszét olvasva azt is megértjük, hogy
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