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A LÁTHATATLAN HATÁRVONALON INNEN ÉS TÚL

Géczi János: Hosszúversek/Képversek, Gondolat Kiadó, 2014, 244 oldal

Ott óvakodik az igéknél és a főneveknél, a melléknevek-
ről és képekről nem is beszélve, Géczi János, és a mon-
dataiban, na meg a rózsáiban, a tiltott ábrázolásokban, 
néha Viotti, néha Trivulsio képében. De lehetne akár 
nagymama is, sosem tudni, hogyan, honnan bújik elő 
és nézi az éjszakát, nézi a nappalt, utazik és költözik, 
és konferenciázik, és tanít, és udvartartása van. Tartása 
is. A biológiától indult, s noha úgy tűnik, el sose hagy-
ta, most hosszú- és képversekben tűnik fel, s képekben 
is, hogy egy pillanatra se engedje el figyelmünket, mert 
Géczi ilyen, képes leláncolni olvasóját. Jó olvasóját. Rossz 
olvasó pedig nincs, mert az nem olvasó. Négy neoavant-
gárd hosszúverset olvashatunk a Hosszúversek/Képver-
sek című kötetben. A hosszúvers arra kényszeríti olvasó-
ját, hogy együtt gondolkodjon a szerzővel, lírai énjével 

együtt bukdácsoljon át a köveken, melyek útját állnák a folyónak, belemélyedjen a filozofikus és profán 
gondolatfolyamba, átíveljen egy életszakaszt, mely nem az övé, és mégis…

Tandori intermediális költőnek nevezi Géczit,1 magam meg Tandori és Kassák rokonának, költői mód-
szerét, verbális plaszticitását tekintve – ami nemcsak verseiben, de prózájában is egyként jellemző. De 
rokonának említhetem az idősebbek közül az erdélyi Szilágyi Domokost és a délvidéki Tolnai Ottót is. 
A hosszúvers az „arctalan nemzedéknél”, Szőcs Géza, Zalán Tibor, Endrődi Szabó Ernő, s más neoavant-
gárdok munkásságában jelenik meg, összefogva egyben a hazai neoavantgárd korszak végének ered-
ményeit, és ebbe a sorba illeszkedik pályája elejétől fogva Géczi János. Hosszúversei semmiképpen nem 
arra valók, hogy elemezzük és magyarázzuk, vagy tartalmilag ismertessük, mindössze olvasni és átérezni 
kell, élvezni a stílust, a létkritikai és lételfogadó alapon nyugvó szövegek struktúrarétegeinek szerteágazó, 

1  TANDORI Dezső, A „magyar mediterráneum”. (Ez-az Géczi János költészetéről), Tiszatáj 1994. április, 28–32. 

mégis koherens összefüggését, a szövegépítést. A külső és belső megjelenítés olykor költői, olykor bizarr, 
de mindenképpen sajátos módszerét, azt, ahogyan a költő a „tárgynak” odaadja magát, ahogyan egye-
sülni képes a természettel, ahogyan közvetíti a „versébe falazódott” világot. Figyelemre méltó a képiség, 
a metaforahasználat: „zsoltárrá nőnek és nyílnak a labodák”, és „kimagoznak a nyáréjszakák / a vadóc 
kertben / pedig tele vannak vészkijáratokkal / gyümölcsfák ágaival kőrakott / kúttal vasvillával ken-
derkötéllel / a rézmérleg fölfüggesztve az ereszen / rajta a pókháló összehányt hernyóselyem / villogó 
lányruha amiből párna lesz / ha ráhajtanám a fejem lukat égetne rajtam”. „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« visszavéte-
lének PRAE-je!”2 Ahogyan egyszer egy korábbi írásomban3 megfogalmaztam: a szöveg maga a Paradi-
csom. Néhol mint a muzsika, néhol érdes, brutális a közönségességig, ahogy maga az élet is. Hosszú és 
rövid szótagok szabályos váltakozásában gördül, pereg, folyik, lüktet a szöveg, daktilusok, spondeusok és 
trocheusok építik a hexametereket, türelemre és elmélyedésre szoktatva, s megingathatatlan bizalomra 
a szavak iránt. És persze a belefeledkezés képességét edzik az olvasóban, hogy úgy mélyedjen bele a szö-
vegbe, mintha magányosan üldögélne egy folyóparton, órákig elmerülve a víz látványában, sodrásában, 
változásaiban, a fények rezgésében, a hullámok játékában, a víztükörben lebegő tájban és égben. Olyan 
legyen ez az állapot, mint amikor Géczi ül Veszprém fölött „…mozdítatlan / itt a város felett / törökülve 
/ a muzulmántemető turbános roncsai fölött / ebben a halvány lúgkék tisztaságban”, vagy a tengerparton, 
„az okeánost akartad / látni amint üvegkönyvvé válik / s az üvegborítók között háborog / viharosan 
borszínűen / apadva dagadva tizenkét morával / vihar után elcsendesedetten / halzsírfénylőn olvadt 
üvegként / de ismét víz szeretne lenni / ringva hínárokkal locsolni hínárok lábát”. Ahol „…a hely – színén 
és fonákján / nyarad a ligetes fával felmosott napokkal”.

Szólhatna-e a tengeren, délszaki szigeteken kívül másról, mint Veszprémről a kötet, nem tudom. 
Mert persze alapvetően ugyan Géczi magát írja, bármiről is van szó, végső soron mindig csak róla, de 
ugyanakkor életének meghatározó helyszíneiről is, több évtized óta, szívósan, mintha mindent rögzí-
teni akarna, ami körülveszi, és ami benne van. Hogy Veszprém például ezért hálás-e, hálás lesz-e va-
lamikor, nem tudom. Tény azonban, hogy Géczi által többször meg van írva, gécziül, e hosszúversek 
némelyikében is. S hogy „ez a város az-e, vagy kizárólag benne épül”, ezen elgondolkodhat olvasója, 
de hogy izgalmas és gyönyörű és örök általa, ebben bizonyos vagyok. S a Séd is itt, legyen épp az 
a folyó, amit fentebb emlegettem. És van holdfoltos hal, szitakötőálca, szúnyogszárny, zengő hangú 
nádszál, rózsa, oleander, aranyvessző és orgona, meggyveres bokor, benedekrendi moharózsa, fanyar 
som, s van isten is, kis- és nagybetűvel, számon kérve, kioktatva, döntésképtelenné nyilvánítva, akár-
csak Magén István Isten a fegyvergolyóban című regényében. A költő költő, akkor is, ha Istent állítja 
pellengérre, akkor is, ha egy oligofrén által beszéli el a szexuális vagy pornográf vágyakat és kínokat. 

2  Uo.

3  LÁNG Eszter, A szöveg maga a Paradicsom, Spanyolnátha, http://www.spanyolnatha.hu/archivum/2011-4/38/

papir-vaszon-deszka/a-szoveg-maga-a-paradicsom-br-em-geczi-janos-koteterol-em-/2953/
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MAGYAR SKÍZ
Németh Péter Mikola kiállítása

2015. január 8–30.

Korunk művészetelméleti és irodalomtudósi álláspont-

jai között olyan nézetek is feltűnnek, miszerint a jelen, 

vagy – pontosabban szólva – a közeli jövő a szakrális iro-

dalomé és művészeté lehet vagyis, hogy éppen a szak-

ralitás lesz az, ami meghatározó módon megjelenik majd 

az alkotók gondolkodásában, kreativitásában. Amikor 

Németh Péter Mikola Magyar Skíz című, egy verseskönyv 

lapjaiból készült kiállítását látjuk, valójában a szakrali-

tás hagyományának megerősödését tapasztalhatjuk, 

vagyis modern művészeti gesztusokba és formákba sű-

rítve a szakralitás iránti érzékenység megnyilvánulását 

érzékelhetjük.

Lehet, hogy a jövő – részben – a szakrális irodalomé, 

a szakrális művészeteké lesz. Nyilvánvaló persze, hogy 

a művészet sokszínűsége nem tűnik el soha, de az is 

tény, és láthatjuk is, hogy a művészetből ez a szak rális 

gondolkodás sem tűnik el soha. Volt olyan korszak, ami-

kor a szakralitás kissé háttérbe szorult, de ez a kor-

szak mindenképpen a múlté. Németh Péter Mikola mű-

ködése is azt bizonyítja, hogy még az avantgárd keretei 

között is feltűnik/feltűnhet a szakrális érzékenység, az 

ő sokirányú művészeti tevékenysége, szervező mun-

kássága, versei, képversei, vizuális költészete, perfor man-

 szai, videói mindezen szakrális gondolkodás élő, mai 

lenyomatai. Hajlamosak vagyunk azt gondolni, hogy az 

avantgárd „találta fel” a képverset, a vizualitást az iro-

dalomban, hogy mindez valamikor a XX. század elején 

kezdődött. Pedig valójában a vizuális költészetnek több 

köze van eredetileg a szakralitáshoz, mint a „lázadó” és 

„avantgárd” gesztusokhoz, másképpen szólva: a vizuális 

költészet a múltban, a történelemben, a hagyományban 

mindig is erősen kapcsolódott a szakralitáshoz.

Az ókori képversek, Theokritosz, Szimiász művei 

nagyban kötődtek a mitológiához, a vallási szertartások-

hoz. Ugyanígy szakrális vizuális munkákról beszélhe-

tünk a középkorban. Mint tudjuk, az arámi ábravers, 

az „abrakadabra” a képiségével a „baj”, a „rossz” elűzését 

kívánta szolgálni. Ha a magyar reneszánsz, illetve ba-

rokk művészet képverseit, rózsa vagy kereszt alakú és 

latin nyelvű munkáit megnézzük, azt láthatjuk, hogy 

ezeket is mélyen áthatja a vallás, a szakralitás, egysze-

rűbben szólva: a hit. Lepsényi István híres gyűjtemé-

nye, Moesch Lukács munkássága, amelyet Kilián István 

professzor dolgozott fel, bizonyítja, hogy a vizuális köl-

tészet igen erős szakrális hagyománnyal bírt a magyar-

országi irodalomban is. Hasonló jellegű Szenci Molnár 

Albert művészete, amely ugyan kevésbé a vallási hagyo-

mányt szólaltatja meg, de bőven merít a szöveg „mági-

kus” erejéből, vagyis kötődik ahhoz a hiedelemhez, hogy 

a leírt szónak van valamiféle „bűvös” hatása. Ilyen a 

híres Cubus című munkája, amit Tandori Dezső fordí-

tott, és így szól: „Légyen a férfierő négyzete, képe tiéd”. 

A négyzet alakú képvers ebben az esetben is szakrális 

szerepet tölt be. Hogy mennyire így is gondolta a szerző, 

arról maga Szenci Molnár Albert tanúskodik, vagyis az 

a levél, amelyben kifejti, hogy a verse erősítő, gyógyító 

hatású lesz annak számára, akinek írta, vagyis német 

területen élő barátjának, mesterének.

Németh Péter Mikola munkái esetében ez a régi tí-

pusú szakrális hagyomány jelenik meg. Az ő költészete 

sokkal inkább kötődik az itt felsorolt ókori, középkori 

művekhez, a keresztényi, mitologikus gondolatkörhöz, 

mint a XX. századi, vagy XXI. századi avantgárdhoz. 

Ha megnézzük közelebbről ezeket a műveket, azt látjuk, 

hogy Németh Péter Mikolánál egyszerre jelenik meg a 

mitológia, a vallás, a szakralitás, és mindez az avantgárd 

hagyomány formáiba bújva. Valójában azonban melyik 

avantgárdhoz kötődnek ezek a művek? Mondhatjuk-e 

azt, hogy ezek a munkák kapcsolódnak az expresszio-

nizmushoz vagy a futurizmushoz? Mondhatjuk-e azt, 

hogy ezek a művek valamiféleképpen kötődnek a Tamkó 

Sirató Károly fémjelezte dimenzionista vizuális költészet-

hez? Mondható-e az, hogy ezek a munkák valamilyen 

módon kapcsolódnak a hetvenes, nyolcvanas évek avant-

És benne fut le vöröskő lépcsősoron a festőnő és Krisztus is, s „őket követi a huzatos isten(Isten) / zú-
golódó angyalaival feje fölött”.

Géczi János művészeti tevékenysége a kezdetektől fogva sokrétű, s köteteiben az írások mellett mint-
egy húsz éve megjelennek a képzőművészeti alkotásai is, ahogy a mostaniban is: a kötet felét a vizuális 
alkotások teszik ki. Képversei átlendülnek azon a láthatatlan határvonalon, ami a verset a képtől elvá-
lasztja vagy összeköti, s messze túllép az avantgárdon. Itt a szavak, mondatok elmosódnak, feloldódnak 
a képiségben, elvesztik szövegfunkciójukat (hasonlóan Magén némely elektrográfiájához, bár ott a kép-
szövet egészen másképp épül fel, és a szövegstruktúra másképp alakítódik). A betűk esztétikai elemek-
ként funkcionálnak, sűrűségük, geometriai struktúrákba rendezettségük, számítógéppel manipulált 
formában való megjelenésük, tehát tradicionális funkciójuk átalakul, finom, horgoltcsipkeszerű grafikák, 
szövetek, füzér-láncolatok lesznek belőlük, vagy szív-, kehely-, különféle geometriai formák, labirintusok. 
A papír sokoldalú felhasználásáról szólnak azok a miniatűr próbababák, amelyeket újságpapírba öltöz-
tet, ezek fotóiból is láthatunk néhányat, de erről szólnak a címsorokból kialakított képek és a tépett 
plakátok is. Géczi gondosan ügyel képeinek szerkezetére, a színek összhangjára, a mű egyensúlyára és 
dinamikájára, az írásoknál is alkalmazott módon. S bár többször hangot adott annak, hogy e műveket 
nem tekinti műalkotásoknak, munkáinak – minden ellenkező szándéka ellenére – esztétikai tartalma 
van. Ready-made aided-jei a ready-made irányából vezetnek a képi világ irányába, s akár ábrázoló, akár 
absztrakt alkotásról beszélünk, mondanivalója általában nem direkt. A kortársak közül az újrealizmus 
képviselőjeként számon tartott francia Jacques Villeglével és az olasz Mimmo Rotellával állítható párhu-
zamba. Géczi elvontabb világa azonban sokkal több értelmezési lehetőséget nyújt a befogadónak, mint 
Villegléé vagy Rotelláé, ahol a pop art látványosságra törekvése és a mondanivaló, a fogyasztói társadalom 
kritikája, akárcsak az újrealizmus többi képviselőjénél (például. Raymond Hains vagy François Dufrêne) 
direktebb, harsányabb módon jelenik meg. A kötet megítélésem szerint a tavalyi év egyik legszebb könyve, 
„egy komplex világértelmezés képi-nyelvi dokumentumai”.4

LÁNG ESZTER

4 A kifejezés Bohár Andrástól származik. Vö. BOHÁR András, Vizuális destrukciók – Géczi János munkáiról, Új 
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