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Zselensky-Török Péter

Látkép a zavarodottságról
Szeretnék mindig egyértelműen dicsérő kritikát írni; így most is Géczi János

legújabb verskötetéről. Véleményem szerint ugyanis egy kritikusnak /vagy ke-
vésbé nagyképűen foglmazva: egy ebbenn a műfajban dolgozgató embernek/
nem az a dolga, hogy levágja az elébe kerülő'művet - kivéve ez alól természetesen
a szakma "képesített mészárosait" -, hanem az, hogy bizonyos objektív tények
ismeretében, illetve önnön benyomásaira támaszkodva segítsen tájékozódni a
befogadónak a mű értékeit és hiányosságait illetően. Objektív tények alatt azokat
a poétikai, irodalomesztétikai és -történeti, illetve az alkotó korábbi pályafutására
vonatkozó ismereteket értem, melyeknek az olvasó nem kell, hogy birtokában
legyen, de amelyekkel a kritikusnak kötelességszerűen rendelkeznie kell.

Nagyon szeretnék tehát ilyen hangvételű kritikát írni Géczi János új, "Látkép
a valóságról gepárddal" című kötetéről, de nem tehetem. Mégpedig azért nem,
mert - miközben sorai közt találkozunk érdekes /értékes megfogalmazásokkal
és gondolatokkal - a kötet egészében véve kétségeket támaszt bennem formai,
tartalmi, és vizuális - mondhatni: képzőművészeti - szempontból egyaránt.

S hogy ennek mi az oka? Mindenekelőtt az, hogy a könyv verseinek többszöri
figyelmes átolvasása után sem tudtam tisztába jönni Géczi alapkoncepciójával.
Mert mi is ennek a feltétele? Természetesen az, hogy mind az önmagukban álló
versek, mind pedig az összességében vett kötet rendelkezzen egy olyan, tudatilag
és /vagy érzelmileg kiérlelt belső logikával és vázzal, melyen azután elhelyez-
hetők az egészet alkotó önálló elemek. Én pedig ebben a kötetben nem találtam
ilyesmit. Elképzelhető persze, hogy bennem van a hiba, mégis úgy vélem: ha
egy ilyen áttanulmányozás nem volt elég e váz felismeréséhez, akkor egy átlagos
olvasó szükségszerűen átfutóbb jellegű olvasata biztosan nem lesz elegendő
ugyanehhez a feladathoz. Még akkor sem, ha van ilyen alapkoncepció. Mert,
végsősoron arról van szó, hogy Géczi nem igazán tartja tiszteletben az önmaga
által felállított szabályokat, így a sokszínűségből esetenként egymáshoz nem
köthető elemek halmaza lesz.

Eddigi kijelentéseimről talán lehetne azt mondani, hogy légből kapottak és
nem bizonyíthatók, éppen ezért említek néhány illusztratív példát is. A kötetet
záró "landol a költemény a reptéren tüntetés" kezdősoraiban például a követke-
zőket olvashatjuk: "ha van ha nincs /leng a madzagon a van-nincs/ keskeny és
zúzott mint a tüntetésen/ a hasonlat udvarából világító szégyen". Miközben tehát
az utolsó sorban egy meglehetősen vonzó költői képpel találkozunk, addig az
ezt megelőző három sor nem kapcsolódik szervesen e képhez, nem vezeti fel
azt. Arról nem is beszélve, hogy noha tudatommal értem - mintegy filozófiailag
meghatározom - a "van-nincs" kifejezés értelmét, az nem kelt bennem semmiféle
érzékletes képzetet, így elvontságával végsősoron kilép a vers adekvát közegéből.

És mert egy példa nem igazán bizonyító erejű, hát álljon itt még kettő. Az
első a "harmincnégy éves lettem e versben" záróképe, mely vers egyébként
nemcsak címében, de kurzivált idézeteiben is egyértelműen József Attilára utal
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vissza. Éppen ezért némileg érthetetlen számomra az alábbi idézett sorokban a
Petőfi verset megjelenítő mondatrész. De a további megjegyzések előtt lássuk
magát a szöveget: "az ablakban félve /meggömyedve/ mint országhatáron az
elaknásított medve /s mint ajtóban dák tüzes lampion/ és Latour a lámpaoszlopon
-- te állsz hazám".

Ezt a képet egyszerűen nem értem. Ha megfeszülök, akkor sem. Lehet, hogy
én vagyok a Géczi-líra finomságainak megértésére alkalmatlan? Lehet. De
ennyire? Nem értem ugyanis, hogy a kötélen himbálózó Latour képe hogy idéz-
hette fel a költőben a stabilitás képzetét. Azt meg végképp nem értem, hogy
mit jelent ama bizonyos "elaknásított medve" /a "dák tüzes lampion"-ról már
nem is beszélve/? Illetve: tudatommal képes vagyok ezt a két képet a román-
magyar határ iszonyatával, az aknák széttépte menekülőkkel és a határőrség
világítórakétáival azonosítani, ám a képek érzékletessége nem ragad magával.

S mit jelent az, hogy "elaknásított"? A magyar nyelv szabályai szerint ugyanis
ez annyit tesz, hogy aknákkal betelepített, nem pedig annyit, hogy "aknák által
széttépett". Géczi szem antikai-szintaktikai hibája következtében tehát lelki sze-
meim előtt megjelenik egy, a Securitate ügynökei által befogott medve, amint
egy titkos bázis műtőjében éppen taposóaknákat építenek testébe. És bár e kép
épp agyrémszerűsége és abszurditása miatt látszólag igen jól illeszkedik a je-
lenlegi realitáshoz, a vers szövetébe mégsem tud szervesen beépülni. És különben
is: miért medve? Vagy ez csupán a kötetben állandóan felbukkanó rímkényszer
eredménye?

De ugyanígy nem tudok tisztába jönni az említettet követő "rózsa" alábbi két
sorával sem:": a paszporttépés vagyok a szívomlás /injekcióban rugdalózó oltás".
Itt ismét nem érzek semminemű kapcsolatot a két sor képei között. Mi több:
nemcsak logikai egymásutániságuk, de értelmezésük is megoldhatatlan feladat-
nak tűnik számomra. Ez még akkor is így van, ha előszedek a tudatomból min-
dent, ami a Dadára, a szürrealizmusra, vagy azok valamely utódirányzatára vo-
natkozik. Az "inkriminált" szavak ugyanis még ekkor is értelmetlennek tűnnek
előttem, különösen az adott kontextusban: mert hiába jut eszembe pl. a "pasz-
porttépés"-ről a nemkívánatos személyek útlevelének, vagy az egykori amerikai
hippik behívóinak megsemmisítése a hatóság, illetve önmaguk által, mindez szá-
momra sehogy sem ízesül a rózsa akár közvetlen, akár áttételes értelmezéséhez.
És milyen újabb szemantikai-szintaktikai képtelenség az "injekcióban rugdalózó
oltás"? Mit rugdal ez az oltás? És mivel rugdalózik? A saját hurkás kis lábacs-
káival? Ha tehát - minden rosszízű ironizálást félretéve - szemügyre vesszük
ezt a metaforát, akkor rá kell ébrednünk, hogy nyelvileg és valóságtartalmát
tekintve egyaránt súlyos logikátlanságon alapul. Ezt pedig még a költői szabadság
legszélsőségesebb értelmezése sem teszi lehetővé /feltételezve, hogy a verset
gondolat- és érzelemközvetítő közegnek tekinti alkotója/.

S különben is: tulajdonképpen mit keres a többi részében meglehetősen egyér-
telműen a század első negyedének magyar költészetéhez köthető versben egy
legfeljebb bizonyos pszichedelikus hallucinációkhoz hasonlítható kép? Ez megint
az alapkoncepció már említett hiányára látszik utalni, így itt és most erről ejtek
néhány szót mind a kötet egészére, mind az egyes versekre vonatkozóan.

Először magáról a kötetről, illetve annak öntörvényű belső szerkezetéről: ma-
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gátol értetődik, hogy egy-egy kötetnek az első verssel indítva és az utolsóval
végezve le kell írnia egy logikai/dramaturgiai ívet, melyhez szervesen illeszked-
nek az egyes versek. Ennek megoldására természetesen több lehetőség is adódik,
egészen addig a végső pontig, hogy a szándékos dekonstruálás jegyében meg-
tagadunk ezen ívtől minden koherens szerkezetet, vagyis nem törődünk a kötettel
mint egybefüggő mű-egésszel. Géczi korábbi kötetei azonban nem az ebbe az
irányba tartó fejlődésre látszanak utalni. Épp ellenkezőleg: igen erőteljesen a
ciklus-forma preferálását mutatják.

Ennek nyomai ebben a kötetben is szép számmal felfedezhetők, kezdve a
sorok folyamatos számozásától az olyan verssorozatokig, mint "az időhatározó-
próba" nyolc darabja, vagy mint az ugyancsak ciklusként is kezelhető, egyébként
szintén nyolcrészes "xerox"-sorozat. De míg az előbbinél valóban felfedezhetünk
valamilyen logikai és formai folyamatosságot, addig - a kötetben egyébként is
szétszórtan elhelyezett - utóbbinál csupán a címben is jelzett technikai azonosság
fogja össze az egyes munkákat /melyeknek tartalmi vonásairól és látványszerű-
ségéről később még beszélek/.

Szó sincs tehát arról, hogy Géczi szándékosan fosztotta volna meg kötetét
az áttekinthető dramaturgiai szerkezettől, inkább csak arról, hogy az egyes mun-
kák szándéka ellenére nem igazán illeszkednek az előre meghatározott ívhez. S
ebben véleményem szerint nem kis mértékben épp a "xerox" némiképp "ötlet-
szerűen" szétszórt darabjai a ludasak, amelyek szinte mindig megtörni látszanak
a kötet belső logikáját, folyamatosságát. Feltehetően célravezetőbb megoldás
lett volna, ha előző, "Gyónás" című kötetéhez hasonlóan itt is összegyűjti vi-
zualitásra építő műveit, melyek így - önálló egységként - nem megszakították,
hanem kiegészítették volna az egész kötet konstrukcióját.

S ha már itt tartunk: a ciklikusságra való törekvést jelzi az is Géczi munkás-
ságában, hogy az említett korábbi kötet tulajdonképpeni záródarabja, "a vers
ablakában" szerepel a jelenlegi gyűjteményben is, mégpedig variációival és ér-
telmezéseivel együtt. Mi több: voltaképpen ezek a darabok tekinthetők a "Látkép"
egyetlen valóban koncepciózus sorozatának, noha megérzésem szerint szinte csak
a játékosság határozza meg milyenségüket.

S most hadd beszéljek az egyes versek konstrukciójáról! Míg ugyanis egy
kötettől nem kell feltétlenül elvárnunk igazán koherens szerkezetet, addig egy-egy
mű egységével szemben már joggal támasztunk ilyen követelményt. S Géczi
újabb munkáiban esetenként ezzel is vannak problémák. Mégpedig nem olyanok,
amelyek a mesterségbeli tudás hiányosságaira utalnának /ennek meglétéről
egyébként is tanúskodik nem egy korábbi, vagy éppenséggel e kötetben szereplő
vers is/, hanem olyanok, amelyek egy tartalmi és stilisztikai átgondolatlanságból
fakadnak. S hogy ez milyen problémák forrásává lehet, annak bizonyítására
elegendő idéznünk a "megyek a versmélyre érted" néhány kezdősorát: "a száz-
szorszépek / szirmain te hintálsz / s az asztallábak édes gyökerében / mindegyiken
külön-külön / egyként mindegyikében / és a kormos nyúlfarkfüvön / és az
anyatejúton".

Itt és most tekintsünk el az utolsó, szóviccszerű kifejezés elemzésétől, ami
esetleg ide nem illő, gyermeteg élcelődésként és ironizálásként hatna; de tekint-
sünk el attól a bennem felmerülő kérdéstől is, hogy vajon mitől gyökereztek



27 Közelkép

földbe az asztallábak? S ha már ez megtörtént, vajon honnan tudja a költő, hogy
ezek a gyökerek édesek? Itt és most csak arra figyeljünk, hogy az egymás mellé
helyezett képek egyáltalán nem illeszkednek egymáshoz sem logikai, sem értelmi,
sem pedig érzelmi szinten, ez pedig - sajnos - meglehetősen biztossá teszi a
kritikus /és valószínűleg minden olvasó/ válaszát a következő" kérdésre, miszerint:
"érted? nem érted?".

Nos, bizonyára van/vannak olyanok, aki/k/ értik ezt a képsort és Géczi e
kötetben szereplő számos hasonló, legalábbis meghökkentő képzetét, de én nem
tartozom ezek közé. Lehetséges persze, hogy ez csupán korlátozott beleélési
készségem következménye, amely lehetetlenné teszi számomra a költővel való
minél teljesebb azonosulást. Lehetséges, de nem bizonyos. Lehetséges az is,
hogy e sorok látszólagos érthetetlenségükben hordozzák benső - és bensőséges
- értelmüket, ezt azonban a korábbi fejlődés és a jelen kötet más versei isme-
retében nem merem teljes biztonsággal kijelenteni.

De egyébként sem kívánok túlzásokba vagy az egyoldalúság hibájába esni:
ebben a kötetben vannak kifejezetten jó versek is, amelyekben megvillannak a
Géczi János korábbi munkáiban már megismert erények. Közülük elsőként a
magyar történelmi és irodalmi tradícióhoz kötődést említem, mely több versben
és ciklusban is felfedezhető.

Elsőként itt van a már bemutatott "harmincnégy éves lettem e versben", mely
nem egy esetben képalkotási módjával is József Attila egyes alkotásaira emlé-
keztet. S noha - mint már utaltam rá - képei esetenként zavarosnak hatnak és
nyelvileg is pontatlanok, mégis találkozunk benne olyan részletekkel, melyek
némileg szürrealisztikus látásmóddal közvetítik a hangulat bensőségességét: "és
ez a vers is / amelyből beszélek / ez a szajha vers is / most csak dadog — /
holott benne leszek éppen / harmincnégy éves".

S nemcsak erről a képről beszélhetünk, hiszen más versekben is találhatunk
az itthoni költői hagyományra visszavezethető, finom megfogalmazásokat, a va-
lóság kézzelfoghatóságát költőivé formáló értelmezéseket. Ilyen például "a
könyvben északi fény" első öt sora is, melyekben a könyv "szentségének" ki-
fejeződése mintegy beleolvad az elmúlt kapcsolat emlékébe, s így e két tényező
teszi szerves egésszé a szerkezetet: "a megtalált mozdulat / a borítóra fonja
mind a tíz ujjadat / s a tenyered alatt / akár a másfél nyári hónap / a régi
metszett betűk elmosódnak".

A tradíciók belső átértékelése és megélése azonban a már említett, "az idő-
határozó-próba" címet viselő ciklusban jelentkezik a leghatározottabban, melynek
darabjaiban a korszerűség és a megőrződés kérdései merülnek fel. Jóllehet, ez
elsősorban a magánéleti létre vonatkoztatható, de a sorozat 3. darabjában, a
rémületes látomást felidéző képek között felbukkan ama "régi vitéz" víziója is,
akire ugyanezen sorozat második darabjának mottójában Sarusi Mihály utalt a
következő idézettel: "Géczy János gyulai vitéz levágta a csatában Bag lippai
bég fejét - 1564-ben."

De ugyanez a megőrző átértékelés bukkan fel a "ballada" című versben is,
mely nemcsak versformájában és rímképletében, de hangulatában és tartalmában
is egyértelműen e típus nagymestere, Villon hangvételéhez hasonul. Sőt: az egyes
szakaszok záró "mi már nem leszünk és nem voltunk"-sor meglehetős bizton-
sággal kapcsolható az "Ellentétek balladája" refrénjéhez, mely szerint a költő
olyan ember, akit "Befogad és kitaszít a világ."
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És talán itt érkeztünk el ahhoz a tényezőhöz, mely magyarázatul szolgálhat
az általam a kötet egyik legnagyobb hibájaként említett szerkeszteüenségre. Ez
pedig a Géczi János által is képviselt "arctalan nemzedék" éppen napjainkban
jelentkező eszmény- és útkeresése, generációs identitástudatának bizonytalansá-
ga. Hiszen ez az a nemzedék, melynek számos írója és költője különböző okokból
háttérbe szorult, hallgatásra kényszerült; melynek nem egy kitűnő képviselője
csak az utóbbi években jelentethette meg első kötetét /pl. Székely Ákos 1985-ben,
Endrődi Szabó Emő és Fedor Zoltán 1986-ban, Marno János 1987-ben, Bodor
Béla pedig csak 1989-ben/; melynek publikációs lehetőségei nemritkán náluk
tíz-tizenöt évvel fiatalabb szerkesztők/kiadók jóindulatán és hozzáértésén múlik
/bár eszemben sincs e kettő közül bármelyiket is kétségbe vonni/. Noha Géczi
jobb helyzetben van kortársainál, hiszen neki 1982 óta már a nyolcadik próza-,
illetve verskötete jelent meg, de - talán munkáinak nem mindig megfelelő és
méltó fogadtatása, megítélése következtében - ő sem vonhatja ki magát teljes-
séggel a mostanában feltörő nemzedéki magáratalálás, az elavultak helyére új
eszményeket és értékeket állítani kívánó törekvés hatásai alól. Ez pedig sok
mindent megmagyaráz.

Megmagyaráz, de nem ment! Nem mentség az idézett szemantikai-szintaktikai
képtelenségekre, a többször is érzékelhető nyelvi-logikai pongyolaságra. A költő
feladata ugyanis éppen abban áll, hogy gondolatainak, érzéseinek minél ponto-
sabb és adekvátabb megfogalmazásával lehetőséget biztosítson olvasójának arra,
hogy erről az alapról elindulva könnyebben értelmezhesse saját élethelyzeteit,
s így a verset közvetett eszközként felhasználva építhesse át egész életét.

Géczi pedig képes arra, hogy ennek a követelménynek megfelelő műveket
írjon. S ezt nemcsak korábbi köteteiből lehet megtudni, hanem a mostaniból is,
melynek "az olajfa" című nyitóverse például szinte mintaértékűén hordozza ma-
gában költészetének csaknem minden pozitívumát: a brilliáns képalkotási kész-
séget, a tradíciókhoz való kötődést és a logikusan felépített versszerkezetet. Hi-
szen ez a mű olyan - eltérőségük mellett is rokonítható - források reminisz-
cenciáit hordozza, mint a Biblia szövege, illetve Csontváry vagy Chagall festé-
szete. Mert nem érezzük-e az ószövetségi próféták mennydörgő szavainak utó-
rezgését, vagy Csontváry időtlen cédrusainak árnyát a következő sorokban: "Ó
te emberiség-korú vagy időtlen olajfa / hány lélek él benned hány antik isten
/ húzódik meg be nem forradó sebeidben / hány elkárhozott láza / pörgeti le-
veleidet / s mennyivel több démon és rontó és jó szellem / időzött benned mint
a világegyetemben / hogy félje miattuk az előtted megálló / a jövőt reszketeg
mint bírát az útonálló"? S vajon nem idézi-e fel bennünk Chagall elbűvölő lá-
tomását a háztetőn hegedülő öreg zsidóról és a fölötte repkedő angyalról a verset
záró három sor valóban gyöngyszemként ható költői képe: " fölöttem egy elbi-
tangolt angyal / hintái a súly húzta ágon / és babrál egy pipaccsal"? / S itt ismét
találkozunk Géczi költészetének egyik középponti kérdésével, a megőrző újjá-
értékeléssel, hiszen e vers korábbi változata olvasható már a "Gyónás" darabjai
között is. A mű ugyanaz, s mégis mennyire más! Néhány tördelési és tipográfiai
különbség, néhány szó beillesztése vagy elhagyása mekkorát változtat például
a fentebb idézett - tartalmi és mondattani okokból egy fél sorral kiegészülő -
három zárósor értelmén, mely az előző kötetben így hangzik: "mint ez az olajfa,
/ mely úgy létezik, hogy csak születésemtől tudjam, és most lássam, / s melyen
egy magasságtól undorodó, elbitangolt angyal / hintái egy súly húzta ágon, és
babrál egy pipaccsal."/
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Géczi tehát igenis tud érzékletes képeket alkotni, melyek képesek gondola-
tainak és érzelmeinek adekvát közvetítésére. Ha tehát ezt nem teszi, akkor annak
nem a tehetség vagy a mesterségbeli tudás hiánya az oka, hanem az, hogy ese-
tenként nem igazán figyel oda, elkapkodottan ír, mintegy "elkeni" a lényeget.
Ezt pedig költőként még akkor sem engedheti meg magának, ha figyelembe
vesszük az említett nemzedéki útkeresés rá gyakorolt negatív hatásait.

S most néhány szót a kötet vizuális, képzőművészeti jellegű darabjairól! Ilyen
munkák már a korábbi kötetekben is megjelentek, igaz, némileg eltérő hangvé-
tellel. Az 1983-as "Léghajó és nehezéke" egyetlen képverse és egy - illusztrá-
cióként is értelmezhető - nyomata mellett a többi műben is felfedezhetünk lát-
ványszerűségre törekvő elemeket, az 1986-ban megjelent "Elemek" nagyrészt
valódi képverseket tartalmaz, vagyis olyan költői igényű és szándékú szövegeket,
melyeknek "csak" tipográfiai elrendezése utal a vizualitás igényére /bár éppen
ebben a kötetben található néhány, a mostaniakhoz hasonló, fotószerű kollázs
is/; a két évvel későbbi "Gyónás" egészen más utat követ: "A titkos értelmű
rózsa" címen ciklusba foglalva közli azokat a nagyrészt értelmetlen, repetitív
betűsorokból álló, konstruktivista jellegű műveket, melyek néhány fotografikus
elemmel kiegészülve látszanak közvetíteni a költő belső világának azon ezote-
rikus/hermeneutikus tartalmait, amelyekre maga a cím is utal.

A jelen kötetben "xerox" címszó alatt találkozunk vizualitásra törő művekkel.
Bár a közös cím és a számozás egyaránt ciklusra utal, a valóságban ez mégsem
áll össze. S nemcsak azért nem, mert az egyes darabok a versek közé lettek -
látszólag ötletszerűen - beillesztve, hanem azért sem, mert nem fedezhető fel
bennük egy koherens konstrukció semmiféle nyoma. S ezt tulajdonképpen el-
mondhatjuk külön-külön az egyes munkákról is. Hiszen pl. "az időhatározó-pró-
ba" című sorozat 8. darabjaként közölt kollázson Velazquez és Gauguin egy-egy
férfifeje, néhány ámykép és egy nagyméretű, nyomtatott ábécé mellett egy olyan
angol nyelvű cikk töredékeit látjuk, amely - a részletekből megítélhetően - a
hatvanas évek elejének kaliforniai rock- és filmvilágáról tudósít. Lehet persze,
hogy ezen elemek között van bizonyos belső logika, de én mégsem értem
összefüggésüket.

És mert nem értem, hajlamos vagyok ismét a többször említett szerkesztet-
lenségre és nemtörődömségre gyanakodni. Ez pedig olyan hiba, amit olvasóként
akkor sem tudok elnézni a költőnek, ha egyébként tisztában vagyok annak el-
őidéző okaival. Különösen egy olyan költőnek nem, mint éppen Géczi János,
akiről korábbi munkái alapján tudom, hogy ennél sokkal többre képes.

Persze, azt azért korántsem mondom, hogy a "Látkép a valóságról gepárddal"
rossz kötet lenne. Mégpedig azért nem, mert egyrészt található benne nem egy
valóban gyönyörködtető költői teljesítmény, másrészt pedig minden hibája és
hiányossága ellenére - vagy talán éppen ezektől - az "arctalan nemezedék" pil-
lanatnyi lelkiállapotának és irodalmi helyzetének meglehetősen pontos kor- és
kórképét nyújtja. Ez a generáció pedig csak mostanában kezdi elhinni, hogy
hosszú idő után végre valóban szabadon írhatja azt, amit akar, s ennek a felfe-
dezésének joggal örülve még nem minden képviselőjében találta meg az új hely-
zetnek és mondanivalóknak igazán megfelelő kifejezésmódot. Géczi kötetét vé-
leményem szerint tehát tekinthetjük az útkeresés dokumentumának is, s a ko-
rábbiak ismeretében bizonyosak lehetünk abban, hogy a költő most is meg fogja
találni a gondolatai és érzései közlésére legalkalmasabb formát.


