
GÉCZI JÁNOS: PRÓZÁK

A Géczi-próza darabjait tartalmazó könyv 
mint minden gyűjteményes kötet - valami
képpen reprezentatív vállalkozás, az egyes
darabok egymásra vetülése egy többé-kevés
bé egységes alkotói arculatot mutat. E "pró
zák" kétféle történetet - és kétféle szöveget
- szembesítenek egymással: az emberét és a
természetét. S bár mondhatnánk, hogy egy
biológus, természettudományos képzettségű

írónál nem is lehet másként, ez itt mégsem a
"prózák" ornamentális rendszerének, hanem
talán sokkal inkább világszemléletének a kér
dése.

Beállítódásaink azt sugallják, hogy volta
képp csak az előbbi, az emberi történet a "ter
mészetes", hiszen ez tartalmazza a választás,
a megvalósulás, az alkotás lehetőségeit.A ter
mészet történései viszont előre meghatározot
tak, akaratunktól függetlenül is végbemennek
- a hierarchiában tehát csak az ember állhat
felül, csak az ő sorsa jelenthet valamit. Pedig
Géczi János mégis megfordítja a perspektívát.
A kötet Fegyverengedély című darabjának egyik
rövid fejezete (Akár a regénytémák) magát e lá
tásmódot teszi témájává. Figyelmeztet, hogy a
természet világa is szöveg: jelrendszer. Nem
csak életünk tere, hanem figyelmünk tárgya is
(lehet) - nem pusztán léteznünk adatott ben
ne, hanem "el is kell olvasnunk", mert éppen
olyan bonyolult jelentéseket közvetít, mint az
írás. Lényegében: maga is írás, az írás meta
forája: "Miért festik be a sziklákat? Hatalmas
betűket meszelnek rájuk egy-másra, különbö
ző színekkel, s a hogy telik az idő, betűre be
tű kerül. így minden olvashatatlan". A szik
lára írt mondatok tehát lassan elfedik egy
mást, összekuszálódnak, értelmezhetetlenné
válnak. Ez azonban csak az emberi írás, a va
lóság reprezentációja, másodlagos valóság 
melyből hol halványabban, hogy erősebben

látszanak az egymásra rakódott rétegek -, s
malyből hol ezt, hol amazt értheljük... A me
tafora kifejlése szerint azonban van egy erő

sebb írás is: maga a hegy, mely mindig ott fog
maradni a lemosódó betűk után: "Nem két
séges, nem erre szánták aszöveget - ha sz ö
veg az -, és nem hiányolják a megértést sem.
A hegy türelmes. Elvesztette a fáit, bokrait, az
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erózió lemosta a talajt, ezért nincs rajta fű,

virág, rovar, kecske. Majd lekopnak róla az
értelmezhetetlen mondatok; egyébként is,
azok olyan emberhez kőtődőek, akár a re
génytémák."

A természet élete tehát az az írás, amelyre
mindegyik más "ráíródik", amely mindegyik
másnak - így az emberének is - alapjául
szolgál. Egy kozmikus értelem valósul meg
benne, általa, mindegyik részlete jel, melynek
értelme van, s nemcsak jelenség, melynek
pusztán léte van. A park című darab kertje
nem egyéb, mint formához, megjelenéshez
jutott értelem: "A park nem pusztulhat el. (...)
Evről évre új, értelmes formában jelenik meg.
Figyelje meg, nem ostobaság az, hogy értel
mes." S létünk értelmessége vagy értelmes
ként való látása sem kevéssé függ attól,
mennyit és miképp vagyunk képesek ebből

felfogni. "Természetes, hogy a sétálók töredé
ke lesz ott, amikor egy-egy mondat éppen
megjelenik, s valószínű, hogy a többségük
nem fogja elolvasni." "Engem a történet mö
götti történet érdekel" - mondja a Patkányok
című darab (Csóka című fejezetének) narráto
ra, ami nem is meglepő. mivel Géczit pedig
a szöveg mögötti szöveg érdekli, az élő és
működő, de elrejtett és felfedezésre váró érte
lem. Melyet nem (mindig) látunk, létünk
mégis egészében függ tőle.

S ahogyan a természet - a kozmikus ér
telem szimbolikus nyelve, úgy az ember is
énének kivetítéseiben, a tárggyá formált gon
dolatban, azaz: az alkotásban teremtheti meg
önmagát. E próza szembenéz létmegértésünk
kikerülhetetlen csökevényességével, óvako
dik azonban attól, hogy ezzel együtt a szemé
lyiségről és az alkotásról is lemondjon. S te
heti is ezt, éppen annak jegyében, hogy nem
csak az emberi beszéd hiteltelenségére vagy
viszonylagos és mindig visszavonható, illetve
átírható igazságaira, hanem a kozmikus
egész nem változó "szavára" is figyel. A Fegy
verengedély Romanosz című fejezete az emberi
alkotóképesség legmagasabb rendű formájá
nak, a művészi tevékenységnek a mibenlétére
kérdez. A kérdés úgy vetődik fel: hogyan te
hető egy - művészi - nyelv a lét részévé,
ő rielv ű en érvényes valósággá - , hogyan te
remthető tehát közvetlen közösség az anyag-



gal. Különbség van az "írások" között: van,
amelyik pusztán reprodukálja a létet, s van,
amelyik maga is lét. Romanosz. a főhős gon
dolkodásában ez életproblémaként fogalma
zódik meg: célja a ravennai San Vitale kated
rális mozaikjai művészi titkának megfejtése:
"Mindaz, amit ő csinál a pergameneken vagy
a nílusi finom papiruszon, botor semmiség
hiszen ha nem is választható le kézírása az
anyagról, attól mégiscsak függetleníthető.

Romanosz nem tudta elfogadni, hogy mind
az, amit a létezésében, az Isten dicséretén kí
vül művel, csupán a felszíni és felszínes
anyagtalan és anyagtól független, tehát nem
is lehet örökérvényű, nemhogy önazonosan
hagyományozható lenne a történelemnek." A
katedrális mozaikjai - természetesen - egy
anyagszerű,saját valósággal bíró, értelmes lé
tet képviselnek, a kő, az üveg, a márvány, a
fa megmunkálása univerzális tevékenység 
megértés az alkotásban: "osztatlan filozófiai
vallási-művészi gondolkozás".

A természet is, a művészet is gondolkodó
anyag, s a következtetést meg is fordíthatjuk:
gondolkodás csak a létrehozásban van. S a
formával - akár a nyelv jelentésformáival.
akár a grafikai képpel - való manipuláció,
az írás mint kép és mint formálható anyag lá
tása és láttatása, vagyis az anyagszerű tevé
kenységként értett alkotás nem idegen maga
Géczi látásmódjával sem, tanúság volt erre
akár a Magánkönyv, akár a Fonaltere. figurával.
De példa aPrózák fotóregénye is, ahol a képből

és a feliratból áll össze egy kettős nyelv,
mondhatjuk így is: egy belső dialógus - az
anyagszerűség felmutatása kétféle anyag
megkülönböztetett egységében.

A természet és a kertészkedő ember - az
irodalom nagyon régi metaforái. Ennek elle
nére ritkán figyelünk rá, hogy bármennyire
széthullónak is látjuk az életet, személyiséget,
s bármennyire megbízhatatlan a beszéd -lé
tünk mégis egy egész, értelmes keretbe van
"beírva". (Orpheusz könyvek, 1997)

SZITÁR KATALIN

GÉCZI JÁNOS: A KANCSÓLAI<Ó KÍGYÓ

Válogatott műveinek kiadásán túl Géczi Já
nos évente meglepi olvasóit egy-egy új köny-
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vével, legyen az prózai, lírai vagy éppen kép
verskötet. A rajzokkal illusztrált kis füzet al
címe, Versek gyerekeknek ésfelnőtteknek, rögtön
azzal kelti fel az érdeklődést, hogya koráb
ban életkor szerint elválasztott olvasóközön
séget egy közös versgyűjteményben szólítja
meg. Az (el)beszélői és megszólított énszere
peknek olyan gazdag tárát kínálják fel a ver
sek, amelyekbe mind a felnőtt, mind a gyer
mek olvasó - igényének megfelelően- be
lebújhat.

A látvány és képiség élménye köré szerve
zett versek működni engednek egy olyan
versképző centrumot, amely az alkotó (a
szerzői és az olvasói) befogadás szempontjá
ból a reprezentációban megnyilvánuló lát
vány létrehozására irányul. Igen széles játék
teret nyújtanak így a versek a lírai imagináci
ónak, egyszer például szinesztézián alapuló
befogadásra apellálva: "a fagylaltba bele
nyomtak I egy pisztáciafát I egy kopár he
gyet I és a citrom szagát", máskor egy vers
ben tematizált rajzot láttatva: "ülök a nádszé
ken I modellülök a gyorsrajzolónak I s de
tudom I nem fog tetszeni a képe I mert le
fejti mögülem I a szomorú eperfát I s azt a
nénét, laki kuporog a nyikorgó szekéren /
és engem bámul". A képiség élménye ily mó
don a vers befogadásának előfeltételévé vá
lik, mint ahogy egy festmény esetében a lát
vány előzetes észlelése megnyitni engedi a
kűlönböző értelmezéseket.

Magának a (vers)írásnak a folyamatára
reflektáló vagy egyenesen az alkotás imagi
natív élményét felkínáló versek azok, ame
lyek a kötetben a gyermekolvasói képzeletet
inkább megragadhatják: mindemellett a fel
nőtt olvasót azzal a tapasztalattal is szembe
sítik, hogy ez az imaginatív világ mennyire a
nyelv uralmi helyzetének kitett, hiszen a vers
nyelvi-retorikai kategóriáit is képes beszélői

pozícióként felmutatni: "ma a versfán csap
kodak I holnap leszek az eposz gombja /'"
I de kettőspont semmiképp I gyűlölök sza
vak között állni I mert az igék I csontos kö
nyökkel tolakodnak / a főnevek meg rendre
szalutálnak / a kifestett jelzők háta mögött".
(Lilium Aurum, 1997)

sz. MOLNÁR SZILVIA


