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Jókor jöttél vagy rosszkor
Géczi Jánost, a törökverő gyulai levente, Géczy-Giczy János nemzetéből való

íróköltőt, költőírót /és így tovább/ nem kényezteti a műítészeti szakirodalom.
Általában az efféle tollforgatókat nem futtatja a széptan tudorainak elmélettermelő
sokadalma: Géczin kívül példának okáért Tar uramat. Hogy rövid legyek, meg
is maradok e szélső példánál.

Tar Sándor, a debreceni munkásíró, írómunkás /sokaknak ennyi is bőven elég
róla, hogy kiábránduljanak belőle, mielőtt kézbe vennék írásait/, egyszóval Tar
/és, már elnézést, uraim és hölgyeim, de nem Taar, és főleg és kizárólag Sándor;
Sándor, mint Petőfi; Petőfi, de nem Petyefi/; vagyishogy Tar Sándort, gyanítom,
azért igyekeznek elhallgatni, mert egyik hangadó elmélet sem látja magát igazolva
a Tar munkácskáit olvasván. Munkásíró? Na ne, ebből elegünk van! Az író írjon,
a munkás pedig minden mással, csak ne a pennával munkálkodjék! És akkor
ráadásul az írómunkás azt írja le, amit lát, amit hall, s nem valami mást. Nem
azt, amit műítészeti tanonczaink és mestereink várnának. Mert még ha úgy lenne,
ha Tar szaki a dolgozó lelkében, lelki életében, lelki lovafaszájában vájkálna,
nem mondom. De nem. Nem és nem! Tar uram másképpen modernizál. Egyszerű
/ezért oly sokatmondó?/, köznapi /ezért fennséges?/, lecsupaszított /ezért olyan
gazdag/, szemmel, értelemmel befogható /ezért végtelen/ világ Tar Sándoré. S
igen tar az őt elhallgató lelkek lelke.

Géczi valamivel jobban járt, mint Tar. Tar bele sem került a Magvető által
közreadott új irodalmi adattárba - az a Tar, akinek az első kötetét ez a könyvkiadó
jelentette meg, s akinek erre az elbeszélés-gyűjteményére az Úr 1981-dik esz-
tendejében az év könyve cím dukált. Persze mentsége lehet a műítészeti szép-
tudományok, széptudományi műítészeteknek, hogy Tar Sándor debreczeni sze-
génylegény nem jegyeztette be magát sem az írószövetség, sem a művészeti alap
anyakönyvébe. Meglehet azért, mert egyszer, egyetlen egyszer jelentkezett, ám
elutasították, s a hozzá hasonló ember nem tartja föl kétszer a kezét.

Mondom Géczi egészen más. Éppen az ellentéte ez a veszprémi úriember a
debreceni munkásnak? Attól érzem oly közel őket egymáshoz? Attól, hogy mind-
kettőről elsősorban írók írnak? Műítészet nélkül? Mondjuk Tarról Csalog, Esz-
terházy, Gécziről meg elsősorban és legfőképpen Zalán? Az a Zalán /lásd még:
Zalán Tibor!/, aki valójában kebelbarátja - másképpen kebelbarátja, mint ahogy
eztet buziverő komáink gondolhatják -, aki jó cimborájaként feszt arra kényszerül,
hogy akarata, szándoka ellenére újra és újra tollat ragadjon, hogy megírja az
igazat, azt, amit igaznak sejt a Géczi-műről?

Miért ragad tollat rendre az írótárs, az íróköltő szaki, hogy fölmutassa egyikünk
értékeit? Nem más dolga van a költőírótársnak?

Ugye mert Géczi is össze-vissza ír mindenféle dolgokat. Ahelyett, hogy amikor
végre megtalálta a saját műformáját, áztat bűvölné tovább, újfent valami más
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után néz. Kutat tovább, amikor pedig már megtalált valamit! Csak nem az egész
érdekli?

Ezt az önteltséget
Hol csírakutatóként döbbenti meg a buziven5 hősöket, hol /fölzaklatva a kép-

regényolvasókat/ képkölteményeit másolja géppel a falra, hol zaklatott regényben
kísérel behatolni a lélekmélybe, hol nem éppen versbe illó" elemekből emel köl-
teménykatedrálist /amúgy Gaudi-módra: helyet hagyva holnapi teendőinek/ vagy
éppen, míg engedik, szerkeszti azt a veszprémi lapot, amely a megszállás óta
nem túl gyakori szabad irodalmi újságok egyike. S ez csak ízelítő, mi mindent
csinál. S aki ilyen színes, sokrétű", teljesítményre képes, csakis nagy író lehet.
Ám miért éppen Géczi lenne nagy költő, gondolhatják nyolc könyvét elhallgató
hölgyeimék, uraimék, amikor nekik már van jelöltjük a Legnagyobbakra. S mert
nem tudják, hogy egymás mellett nagyon sok jó költő, igazi író elfér a Par-
nasszuson, elhallgatják, a legjobb esetben is csak fanyalognak.

Hogy mennyire így van, bizonyíthatja: Géczinek /akár Tarnak/ nincsen műí-
tésze. Mindezidáig nem került olyan műbírálati szakértő, aki könnyveiről rendre
ima, aki Géczi írásait idehaza és a külhonban népszerűsítené.

A harmincöt éves Géczi mesternek 1989 végéig nyolc kötete jelent meg, s
várhatóan rövidesen megüti a tízest. Ebben Tar éppen a másik véglet, ő ugyanis
a második köteténél tart, s harmadik könyvének egyelőre se híre, se hamva.

Hadd ne soroljam, miben különbözik ez a két író. A fontos amiben rokonok,
amiben egyek. Hogy kivételes tehetségek, Isten-áldotta képességgel megvert ma-
gyar emberek.

Afféle költő Géczi is, aki sosem lehet biztos abban, hogy jókor érkezett-e
pennát forgatni e világra. Ama törekvő őse még a megszálló had egyik vezérének
a fejét tűzhette kardjára, s e hazában már mindenki őt éltette. Reá, a mi, mái
Géczinkre ilyen sikert nem mér a sors.

Azért még, hidd el, János, győztes e világban is lehetsz.
Már az vagy.
Handzsár és bot nélkül.
Ámbár egy bot, ki tudja e Petőfi-Hazában, még jól jöhet.
Legalábbis ahogy elnézek keletre, Aradnak ebben a karácsonyi éccakában.
A Szentestét megelőzően csabai csapszékben heccelődnek a borisszák; így

kíván nyugodalmas jó éjszakát az egyik magyar:
- Nyisson rád a szeku!
- Segítséget kérni ... - pontosítanak.
- Egy birkanyájjal - szól csattanó gyanánt.
Hogy JÓKOR JÖTTÉL VAGY ROSSZKOR, pajtás, csak a jó Isten tudja.
Hol 1564-ben Bag lippai bég fejét levágta Géczi uram, most román ávós

tömeggyilkosok készülnek vizünket mérgezni, gyermekeinket nejlonzsákba foj-
tani, asszonyainkat eltaposni, a férfiakat szitává lőni.

A fejünk, komám, a mi fejünk.
Jó kis /időhatározó-próba/.


