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Dorkovics Ágnes

Üzenet az üzenetről
Géczi János: [kontinentális kedd]

VALAMIT A "VERSELEMZÉSRŐL"
A verselemzés újkori kannibalizmus. Azt ölöm meg, teszem salaktermékké

vele, ami a lírát lírává teszi. Az analízis mindenekelőtt rációt tételez. A ráció
sok, de nem minden.

A ráció nem tanít meg múltba nézni, csak múltból olvasni. A ráció nem látja
a jövőt, csak tervezi. A ráció el akarja velem hitetni, hogy egyedüli logikus,
hogy a rend is az övé, és hogy csak benne van összefüggés.

A rációból "csak" egyvalami hiányzik: a látomás. A maga logikájával, rend-
jével, összefüggéseivel.

A ráció ezért nem is lehet soha a költészet alapfogalma.

MIT AKAR A KÖLTŐ?
Olvasó vagyok, nem analizátor. Leginkább: itatóspapír. így válók magam is

jelenvalóvá a versben, így válik a vers is jelenvalóvá bennem.
Ebből a szempontból mindegy is: mit akart a költő.

MIT AKAR AZ ÍRÓASZTAL?
Bár: miért akarna bármit is a szó köznapi értelmében?
Mit akarhat az íróasztal?!
Mit akarhat a felkiáltójel?!
Mit akarhat a keddi köd az utcán?!

MI A JELENTÉSE?
Igazán csak az lehet a kérdés: mi a jelentése.
Nagyon közönséges és értelmetlen dolog lenne, ha az objektívak csak értem

lennének! Leginkább: miattam vannak.
Ők az én jelmezeim, érzékelhető jelentésem. Amikor használom őket, matériás

lényegemmel teszem, általuk leszek híddá, folyosóvá az időben is.
Géczi János:
s a tárgyak biztonsága mellett
meghúzódva kinyújtózva
hát így lennénk így barátom
mindegyikükbe be-benézve
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ÜZENET
És én /vagy te/, aki úgy nyüszftek a nemlét e parányi bioszigetén, általuk

lehetek halhatatlanná. Akár egy érintéssel önmagamat jelentve egy tárgyban.
Nem a húst, nem a vért! Ha erre vágyom, túl keveset akarok.
A nevetés csak izmok játéka. A jelentése lesz csak üzenetté. Hallok, őrzök

én is egy-egy ilyen emléket fába, fémbe, porcelánba, könyvbe zárva.
Géczi János:
! mondd ki ha mered
a tárgyakban ugyan mi minden
sikátor névsor terror és zápor
mi minden még amivel megtelnek
s ami a tiéd
?az üzenet
IGEN - NEM
Mert minden rajtam kívüliben a másik embert keresem, akarom, gyűlölöm!

Csodálatosan természetes mindez.
A holdbéli naplemente csillagászat és fizika. Az e világi: emlék, szerelem,

mártírium, béke, halál.

SZUBJEKTÍV KITÉRŐ
Nem haltál, nem barátom, meg nem haltál még! Nyugodj tehát békében!
Átkozott, baleszú" paradoxonok?
Áldott, örökkévaló képtelenségek!
Van szemem látni, van fülem hallani. Milyen súlyos is az illatod ma, milyen

tömött, nehéz most lélegezni téged! Nem húzom el a lombfüggönyt, ne félj.
Nyár vagy, forró vagy, almaízű.
Játszol és - látszol.
Felropognak az őrtüzek megint: pipacserdő vagy búzavirág közt.
Vörös. - Véres?
Géczi János:
.... a késből is ki-kiszól valaki -
a pengéből visszavillan egy szem
véres és betört akár
hattyúk alatt a zajos jégtáblák ...
: felvillan
ahogy átfuj rajta a szándék
s úgy
ahogy a görög nyárba
bevilágít egy medveszemű málna
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ÉN, A SZÁZEZER ÉVES

Hagyom a herezacskók ágyait.

Való de igaztalan világom akár a legnagyobb verset is kabarétréfának vélheti.
Miért, hogy ugyanő az elme talán legnagyszerűbb, legnehezebb munkáját - a
játékot - mindig valami könnyed, felelőtlen és némiképp debil dolognak képzeli?

Képzelet? - Túl sok ide.

A játék a képzelet, az alkotás! A játék: idő és empátia.

Géczi János:

?te miről zokogtál

mikor Szárszónál

sín és vonat voltál

A NAGY ÚT

Hol kezdődik a jelen? Hol végződik a múlt?

Miféle kitalációk? És ha annyi a lényegem, hogy vagyok, végtelenül vagyok,
mire az egész?

VANTALAK, VANLAK, VANNI FOGLAK

Ha te is beleférsz; ha belefér a múltból az elbukott zászló; ha ki tudom
olvasni az unokámat egy csöndes délutánból; ha átkozott, véres ácskapocsként
tudok jajgatni Jézus testében; ha én vagyok a ceglédi beszédben a központozás
- mire a kérdés?

A költő mindenre válaszolt.

Géczi János:

hajlik a som pirul az áfonya

a somvessző és az áfonya-fia

s ő mondja barátom

költőkből vagyunk költőkké leszünk ...

UTÓSZÓ: BONTSD A FORMÁT!

:géczi jános

?géczi jános

3. g é c z i j á n o s

GÉCZI JÁNOS

"előbb-utóbb ez lesz

így gyanítom"


