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TANDORI DEZSŐ

A „magyar mediterráneum"
EZ-AZ GÉCZI JÁNOS KÖLTÉSZETÉRŐL
Kaphatsz-e egy levendulaházat? G. J.
Csakígy: a kérdések kilógatnak... fölé

Amikor Géczi János - mintegy műhely-bizalmába avatva - megmutatta nekem
„21 rovinj" című munkáját, majd felhatalmazott, hogy két kötete (Mágnesmezők;
Magánkönyv) mellett a róla készülő dolgozathoz központilag (rossz szó; alapvetően;
szívközei etc.) vegyem figyelembe ezt a matériát, öröm mellett azt éreztem (s ezt neki
mondtam is), hogy mintha a magam Adria-vidék-élményét látnám folytatva, a Nagy
Fehér Foltot (mely nálam „hagyódott") betöltve, Géczi János tehát az én számomra (lehet, hogy másnak ez elemi erővel érdektelen ténykörülmény) beteljesített egy lehetőséget, melyet magam „A lélek és a test" (1.: Egy talált tárgy megtisztítása, 1970-1974 - talán a közeljövőben újra megjelenik végre) hosszúversemben megéreztem, a Géczitől
nem idegen „intermediális" stílusban feldolgoztam, s onnét el is hagytam, nem rekapituláltam. így Géczi János mintegy ikertestvéri-továbbfejlesztő kapcsolatba került saját
költői törekvéseimmel (illetve poétái „személyemmel"/„figurámmal"), ami nyilvánvalóan erős elfogultságot jelent (részemről, az anyag mellett). Tehát a két kötet alakú
együttesről sem kritikát, a „21 rovinj "-ról végleg nem azt írok a következő (tömöríteni
igyekezett) bekezdésekben, műhelyhasábokon. A „21 rovinj"-t egyébként nem e körülmények okán érzem irodalmunk jelentős eseménytöredékének. („A lélek és a test" is:
töredék. Mint minden életmű-rész.)
Ha eltekintek a mellőzendőktől, vagyis a kifejtetten intermediális Géczitől, például a fakturálistól / betűrajzostól, valamint az ő „Magyar Műhely" vonzatú (hozzám
igen közel álló) tevékenységétől (egyáltalán, a MM trióját s továbbiját: mind jelentősebben növekedni érzem az időben, a klasszicizálódás frissebbé teszi aktualitásukat,
ami az akcionális művészetnek mindig kötelező jegye!), ha tehát csak a szorosabban
vett „poétáit nézzük itt, máris egy kényszerű megjegyzés tolul előtérbe: figyelni kell
Géczi prózai munkásságára, ahol a hangulatrajz, a szociográfia, a pszichoriport, a tájleírás, a novellisztika egyképp elemi komponens, és ez, a betűversekkel, a nyomdai
fakturalitással stb. együtt mai irodalmunk egyik legösszetettebb képződményét adja,
Tarján Tamásnak igaza van tehát, hogy Gécziről (is) rég önálló tanulmánykönyvnek
kellene léteznie. Ez itt vizsgálódásainkat illetően, persze, nem mérvadó szempont v.
körülmény. Mégis.
A Mágnesmezők természetesen a maga versidomában a Géczi-prózáról jelzetteket már híven mutatja. A „tenyérfényképek", a „lekvárkozma Putroveczné olajmáza",
a „háziőz", ugyanígy a „keletszélben" ingó „buddhák", a „folyandár-jázminok" nemcsak
szertekalandozást (hagyjuk a tartalmi ismertetését e hosszúversnek), nem csupán sokszínűséget jeleznek és tárnak, de fölvezetői (kontrapunktosan akár) annak a mediterráneumnak, melyet nem érzékeltethetünk/nénk szó- és kifejezéskiemelésekkel (fügerothadás, oszlopvidék, „hajnalos tengernél e megszabadító fügefa alatt" stb.), ellenben
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premisszáink alapján joggal hivatkozhatunk rájuk, mint nem véletlenszerű eligazítóinkra. A fény medúzahaja, dobogó narancsa (mint a pupillák tér-ikerpárja, hogy magunk ennél az ikerség-fogalomnál tarthassunk ki), amiképpen Géczinél is a kontinuitást, a fénybeli következetességet hangsúlyoznánk a korábbiakkal, a plaszticitást, mely
kérdésesség nélkül mellőzi a fakturális elemeket, önellentmondásosan - a plaszticitás
verbális! a mediterráneum a költészet „hagyományosabbja" révén él itt - , belső kontrasztokon átbukdácsoló harmónialeléssel valósul meg, Géczi tehát a „21 rovinj"-t mintegy előkészíti a Mágnesmezők könyvvel, hol is a 3 részegységet talán joggal neveztük
egy hosszúversnek, s ahol, továbbá, a tematikai különbözések „egymás zsákmányai"
(1.: selyemhernyó-sziget etc.). Nem hinnők, hogy Géczi János „tartalmait" ismertetőlegesen közölhetnénk, hiszen ennyiben feltétlenül intermediálisak ezek a szövegek: hogy
plaszticitásuk épp az elmosottság, a révület-beszéd, ennek alvajáró túl-világossága, kísérteties realizmusa, riporteri alábukás a névvel nem körvonalazandóba.
A Tevan Kiadónál megjelent Mágnesmezők önmagában is jeles összefüggés (része),
s okvetlenül rokonságot mutat a Magyar Műhely, Kassák etc. kifejezéskövetkezetességével, ám ugyanígy a valóságmegismerő-regisztráló, „vándorszem"-Géczivel is. Vándorszem, ezt mondhatjuk, mert a mozgás fókuszhangsúlyos, a „látó" a megkérdőjelezett
látnokiság komplementere; Géczi János semmiféle vizionalitást nem tűr a délszakiban
(melyet előkészít), ellenben a teljes fény józan bódulatát tükrözi (nem esztétikai értelemben, hanem mint intermediális szövegfelületet létrehozó öntörvény).
Az önfeledtség kiiktatása - mely az öntörvényűséget nem a túldimenzionált (vagy
épp összetört, zúzalékos) személyiség jegyeként mutatja - : a mediterráneum lírájának
erezője, megelőlegezője. Mindez ismét elemien termékeny önellentmondásosságokra
utal. (Természetesen: a könyv szövegeinek elolvasására utalja az olvasót. Állításaink nem kritikát írunk, hanem intermedialitást, közteset - ellenőrizendőek!)
A Magánkönyv ilyen jellemző részletekkel mutat rá a fentebbiek feltételezhetőségére: az érdesebb anyagok („csalánteát iszom / hogy megtisztuljak / és nézegetem a
zöld futó / csalánszőttest" pl., vagy: „a térre én raktam két padot / én bontom a cseresznyeágat / kikevertem a színt" stb.) korántsem mikrorealisztikus jellege a nagyobb
ív igényét mégis azzal hitelesíti (pontosítja), hogy a leglényegtelenebbnek látszót is
teljes ragyogásba állítja, érvényesként - az összeíoglalóbb mondandó szempontjából.
Mi lenne ez utóbbi, ha nem ugyanaz, ami az intermediálisat kifejtetten mutató betű- és
képződményverseknél a faktúra?! Itt fogalmi faktúra jelenik meg, tehát elsősorban
jelenítés, nem pedig tárgyközlés. De, mint mondtuk, személyfigura és. alakzategyüttes
azonossága (minden hiteles faktúra egyik összetevője) kizárja valamelyik „rész" (fél)
törmelékességét. Tehát vagy a figura (a poéta-személy) részletezett mivolta eredendő
hitelességalap, vagy a részletek hitelességalapja teremt eleve ilyen alakzatot (személyt),
1. ezzel kapcsolatban „Hamlet" kötetem Személy, ill. Nyers c. verseit, melyek a „Lélek.;." hosszúvers előzményei nálam. A rokonságot ide/idáig gyökerezőnek érzem.
A kiadásszempontúlag (jóllehet, „Veszprém") „magánkönyv" elvezet formai (külformai, kiadás tényű) szempontból a 21 rovinj pillanatnyi köztes állapotáig is, tehát
hogy egyelőre magánjellegében kell/lehet róla végeredményként szólnunk. Mint Géczi
János e pillanatban feltétlenül összefoglaló részletezettségű (1.: önellentmondások!)
produktumáról. A könyv (nem könyv) alapélménye utazás. Mozgás és fókusz. Ahogy
a Magánkönyv ben „kiélezi magát a csorba horizont", valamint „a gyorslíra... biccent"
(vissza), itt az oda-vissza teljesség nem enged sem híjat-csorbát, sem külön fogalmi
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hangsúlyokra nem szorul, lévén, hogy itt a tájlíra „oszlopossága", teraszossága a tárt
összefoglalás, a világ mint .vidék" túlnyomó szerephez jutván. S az idő! Szintén mint
oszlopsor-tagozóelem. Egy-egy nap „története" a 21 rovinj-sorozat.
„Boldog mikor magukra mutattak a dolgok", írja Géczi (Magánkönyv, 28. old.),
a „21 rovinj"-ban ez a visszahajló „mutatás" elemi tény-ügy, tárgyi immár. Nem a
dolgok önmozgása, hanem fókuszolás-lehetősége a mediterrán fény, helyben áll tehát,
ami állandó zsongásban leledzik. Kristályos szikrázásban.
1993. július 17. és augusztus 6. között .játszódik" a hosszúvers (a ciklus; az
„elbeszélés"). Néhány cím: „angolkeringő például opus magnum, 66 sor", aztán „élet
lenvers, 60 sor", „az esernyőfaliget, 76 sor", „tizedik fény kőszófejtés, 62 sor" stb.
A Tevan Kiadó szerkesztője (gondolom, Kántor Zsolt!) erős joggal s beleérzéssel
beszél (lapidárisan!) „lepusztult, ugyanakkor folyton újraépülő versvilág"-ról (Gécziéről, itt), ahol a valóban „meglepő, deformált alakzatok mögött" ott dereng a színtiszta
költészet (a szerkesztő szava; igazolva). Igazolódva itt azzal a teljességgel is, ahogy a „21
rovinj" meneteles következetességgel is építkezik, saját széthullásáig sem jut sehol; ez
utóbbi, illetve a kettőnek megkísértett (romlás által is végsőkig fenyegetett!) együttese
az a mediterráneum, mely a maga földköziségével az intermedialitásra nem szóvicclehetőségként utal, de „titok napvilágánál" (lásd: Musil a misztikáról). A mediterrán
világ „egysziromesője": végtelen számú mikro-rész együttese, benne a fel nem bomlott
Egész sejtelmével (a széthullt viráglombozat maga!). Széthullásig jutott világ-anyag az
egységnek-látni-akart (s ezért: -bírt) nem-látomásban, azaz szem-látomásban, elme-érzékelésben. Géczi átadja magát a fényutazás fokainak, és teraszosan megműveli a (gondolom, Kántor által lepusztítottnak nevezett) terepet. Különleges teljesítmény!
Klee mondta a tuniszi út után: „A színé vagyok!" Géczi mondhatja: az osztatlanság lett a hazám; a pusztulás-sejtelmű (és valójú!) mikrokörnyezet nagyobb tágassága
nemcsak ív, de két végpont is: elindulás és megérkezés tájaié. A megérkezés, jellegzetes
módon, köztes. (Ausztriai, ha mondhatjuk gyarló jelöléssel így; „levendulás", karsztutáni, sziklás-acélszínfüves stb.). „Vágysz a tengerre a tenger kéklúgjára", értesülünk
a verssorozat elején, s hogy ez mily nagy időtávú „álom". Közben az elemi „szorgoskodás" hallható. Érthetjük ezt bármire. A föld-szemcsézettség munkájára stb. Emberállat automatizmusára. Eróziókra etc.
Géczi az első pillanattól tárgyáé. Nagy valósághűséggel közli a „szükséges" adatokat. A nap nyugtának időpontjáról, a kilométerek számáról, a sebességváltásokról stb.
Ennek ellenére: áll itt (erre a szövegzetre) is, amit az intermediálisabb (párhuzamosan
szövegszerű!) kötetegészről mondtunk, vagyis hogy „egy-egy versidőnyi hang marad".
Mintegy „rég holt színészek" hangja. Rétegtörténelem (színpadoké! a korok, a növényzetté elevenülő ősidők ilyképp aktuálisak), térbeli kitekintés (cagnes), „néhány kitartó
baszás", a pillanat, mint áldozat - emlékek oldódnak át egyedüli jelenné. Maga a mediterráneum (mintegy „látkép a valóságról gepárddal", íme, a kötetcímnyi valósághűség!),
a ragyogás válik olyan eseménysorrá, mely személytelenségével szelekciótlan befogadó.
Állandó szökkenés-készenlét. Kőben közt ne keress, mondom magam, s mégis: szintézis Géczinél a lapidárium („hexameter") és a „nemzeti versidom". Magam kritikát a teljesebb royaume okán írni nem szeretvén (megosztja és csorbítja a líra teljesebb birodalmának képzetét) örömmel döbbenek rá, hogy „nyugat-európai" és nemzeti versidomú
verselésbe magam (is) mintegy XIX. századi költőként tévedek (haza). Géczitől ez (különbözésünk!) távol áll. Ebben „alapos" eltérésünk ad számomra egyáltalán rálátást itt.
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Olyannyira mélyen azonosulok különben e fölfedezőútnyi poézissel, ami a „21
rovinj".
„A létige a sorvégen stoppoló", írja maga is ily kitekintésként Géczi; „ily" - amily
ez a magunk-dolgából-kipillantás volt. Minden alapvetéses mű (a „21 rovinj" is ilyengyanús!) meghatározza a rá következően lehetséges módozatokat. Géczi János „21
rovinj"-a után sem lehet sok mindent úgy művelni, ahogy előtte. A napragyogásos tagoltság, ami e sorok (nem kritikus! hanem költőtárs) írójánál abbamaradt (s jó ideig az
utazás kiiktatásával járt, épp némely szárnycsapásszám okán!), majd most a leginkább
a dalban folytatódott (visszavett fonál a labirintusból, kis fények teljességével, talán),
Géczinél a nagy fény teraszrétegeződése (tágabb, átfoghatatlanabb kitekintés, esetlegességek végérvény-szavú vállalása) révén valósul meg (vissza, újra etc.)
„A napvér betörhet a szemcsarnokba", indul egy teraszsor (szó szerint, ez a 2. nap
címe), s íme, narancs és gömbszétrobbanás, egyben „aranyművesek kirakatait" táró fordulat. íme, még az „olvadt mediterrán puhafém" kifejezés is (kifejtetten a tárgy jegye)
előjön. A szövegben van - Géczi mondja - „túlságosan meleg". Ennyi a révület csak,
azaz: az azonosulás ily végérvényű. A táj már maga a szöveg.
Természet jegyű az anyag (a költői), itt nem lehet - egyszerűen lehetetlen! - elfelejtődnie bármi körülményemlítődésnek. A szövegkörülmények (nem szövegkörnyezet!) anyaglétrehozóvá válnak. Géczi érzékelésében a táj is szövegként fedeződik fel. Az
intermedialitás szépséges diadala: a hibátlan épségű szöveg „nem szöveg mégsem" (nem
csak az). Hanem? Dinamikája a matériának, de nem a „modernség" klasszikus, mondjuk, kassáki eszköztárának jegyében. S nem „posztmodernül". Hanem a „hagyományos
lehetőség" visszavételének PRAE-je!
Mondhatjuk így is: teljes a tobzódás... mikor azt olvassuk: „illatemlék és szétrepedt klorofillhúsú malachit". (Vágyunk könyvként viszontlátni ezt az anyagot, hirtelen! Intermediális a vágyfelkeltés is. E szöveg lassan áthatja óhajaink világát.) íme:
„kétségtelen a környezetem" (4. nap). Megkívánás - színvariációké. E motívum áthat:
megkívánjuk a szöveget. Ezért azonosulunk vele. (Mint folytatódásunkkal. Royalizmusunk...! Az egy-királyság, a líráé.) Üdvözülés szívvariánsai, látjuk. Sötétedés „olvas
verset", vagy ég-kigyúlás. A „hexameter", íme, az égnek is kívánalma. A természet
egyesülése a verssel - panteizmus. S mennyire idevág: „póla felett / a velencei házban /
ligézik / míg csontjait számlálja / salamon / a magyar király"!
Kiről beszél? „Jelzőn ült vagy egy főnévén / nem tudom mi bújt belém / láttam
hogyan lesz idegen / ha majd átül mellém". Jellegzetes, hogy rímes formába megy át épp a várható idegenség kifejezésére. De ugyanazon hatások elérésére különféle eszközei vannak. Mi ér meg mit? Például egy életet is, akár? Folytatódunk Nyers szövegünk
révén itt. Ez jó, azt érezzük, ez a vers nekünk jó!
Kapcsolódunk e megjegyzés révén dinamikájukban nézett művekkel (kritikájukkal) önérvényesítő (kritikai? esszéista? fél-szépírói törekvésekhez. A Géczi-versszövet
egyesítő hatása. Tulajdonképpeni köz-nyelv. Kő-nyelv, leülepedés helye. (Főnévre stb.)
Meglepő asszociáció világok lehetősége, nem azonnal. Hasonlatként sem. Hasonulásként.
Különös(-e), hogy Géczi-líra visszacsatol minket futurisztikus jelenségekhez (szóés szervezéshasználat! igen, szervezéshasználat! mintha külön lenne itt „használandó").
A kővilág ragyogása, íme, nem csupán egységesít - tagol is. Mert vissza-(ki-)tagolja a már
szintetizáltat (ahogy „a kassáki" már szintetizálódott mai kifejezésünkbe/n/ké), bővíti
a lehetőségeket: újratömörítőleg. Ez különös jelenség. A mediterrán izzás többlete.
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Tessék, maga a szöveg (talán) erről: „mi lesz / hogy a csönd magába fogadta... /
aki példamutat / mi lesz a kompozícióval / a nem létező világban". A reflexió előizzása, fénypercegésként, láthatatlan rovátkázású kőomlásban, pergésben. S a válasz:
„(milyen lesz a nem létező világ / egy létező kompozíciónak)". A befogadás kalandját
elfogadva a Géczi-kompozíció maga teszi fel ezt a kérdést.
*

S még sorolhatnánk. Ráérzéseink válaszaira bukkanunk: „lombjából kihull", írja
Géczi, „néhány ikertűs sárga jelentéskioltás". Mit csinálva? Ó! „Kijelölve az addig néma
helyet"!
Megérkeztünk földköze-világba.
Olvasunk némán, otthon mozgunk.
Meg fogunk érkezni levendulás-létünk konzerválás-közegébe. De addig? A biztos
meglét a legnagyobb kaland. A teljessé-tárás a legnagyobb elzárkózás - a csonkaságtól.
Géczi János lírája bensőségessé tett nagyepika-igény. Ennek folytatását várjuk —
eredendő, ígérkező ragyogásában.

