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A bbahagyom, elmentem az új regény szövegét. Nyitok egy másik Word do-
kumentumot. Gyore_Balazs_70_Kalligram.docx. Olyan mappát keresek 
a gépen, amit később is megtalálok.

Öt azonos méretű, vékony könyv áll az íróasztali lámpa fényében. Ugyanolyan törde-
lés, ugyanolyan betűtípus. Egyedül az Amerikai Grafit más egy kicsit, az vékonyabb 
is a többinél. Györe életművének utolsó alkotásai. Rövid, talán, ha 8-10 szerzői ív 
terjedelmű, különálló prózakötetek, amelyek azonban mégis egyetlen, hézagmente-
sen illeszkedő és megbonthatatlan élettörténetet és szövegfolyamot adnak ki: Györe 
Balázs mindennapjainak egybe- és összefolyó, hiteles önéletrajzi dokumentációját.

Akárhová lapozok bennük, ugyanolyan öntvényformából öntött, szótagra, vesz-
szőre, lélegzetvételre azonos, lötyögés és fecsegés nélküli, lecsupaszított és visszafo-
gott mondatok néznek vissza rám. Együtt- és egyedüllétek, hosszan tartó betegsé-
gek, jobb-rosszabb házasságok, besúgások és árulások évszámokkal, konkrét élet-
tényekkel, adatokkal hitelesített, egyformán feszes, szikár és kopár leírásai. Györe 
Balázs személyes valóságának, önmegfigyelésének és önértelmezésének takarékos és 
ítélet nélküli dokumentálása. Hatalmas és grandiózus katedrális.

Györe Balázs radikálisan egyedi írói programjának megvalósítása során egyet-
len pillanatra sem hagyja elkalandozni első számú tárgyáról (önmagáról) a figyel-
mét. Csak és kizárólag saját (és családja) élettörténetével foglalkozik. Annyit és csak 
annyit mond el az életről, amennyi tökéletes bizonyossággal állítható róla – se töb-
bet, se kevesebbet. Ennek megfelelően teljes mértékben hiányoznak könyveiből az 
öncélú hangulatteremtő leírások, nem hagy helyet bennük képzelettel szült karak-
tereknek, kitalált történeteknek, fantázia alkotta helyzeteknek, semmiből megraj-
zolt fikciónak. Dokumentumokat, cetliket emlékeket, cédulákat, naptárak bejegy-
zéseit, fényképeket, naplókat, leveleket rakosgat egymás mellé, már-már aggályos 
pontossággal, a legjobb értelemben vett monomániával rögzít, rendez és összeköt. 

„Hozott anyagból dolgozik”. Regisztrál, jegyzetel, katalogizál, számba vesz. Önmaga 
krónikása, saját figyelmének önmagához láncolt rab(szolgá)ja. Azt hiszem, egyszerre 
szabadság és teher, hogy azt írhatja meg, amit megél, és azt élheti meg, amit megír.
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Szerkezetét tekintve mind az öt könyv szinte teljesen „történet nélküli”. A szö-
veg folyását minden esetben személyes életének – sokszor kiszámíthatatlan és elő-
re láthatatlan – eseményei és menete határozza meg. Töredékesség áll szemben az 

„egyenesvonalú, egyenletes” haladással. Egyenrangú, mellérendelő módon kerülnek 
egymás mellé családi ügyek, betegségek, kórházak, ápolások, kirándulások, besúgá-
sok történetei, nincsenek fontosabb vagy kevésbé fontos események. Ahogy a hét-
köznapjainkban, úgy az ő szövegeiben sem rajzolódnak ki világos hierarchikus vi-
szonyok. Mindent úgy dokumentál, ahogy azt az élet elé hordja. Ahogy megtörtént.

Rövid, csupasz, töredezett, sokszor erősen roncsolt egy-egy mondattal, pillanat-
felvételeket látunk film helyett – amelyek azonban mégsem „lélektelenek”. A Gyö-
re Balázs szövegeiből kibontakozó szerény és tapintatos személyisége adja a mono-
litikus egységét. Az a harmónia és békesség, amelyben a világgal és önmagával áll.

Radikálisan szűk optikájú megfigyelésének, írói kísérletének és irodalmi mun-
kásságának központi kérdése, hogy vajon mennyiben megérthető és rekonstruálha-
tó mindaz, ami megtörténik. Szóra lehet-e bírni a múltat? És ha igen, miféle szóra, 
szavakra? Tárgyszerű, már-már végletesen redukcionista, desztillált és minimalista 
hétköznapleírásaiban nincs a  szavaknak önmagukon túlmutató szerepük. Nincs 
átvitt értelmük. Nem akarnak többet mondani annál, mint amit mondani lehet.

Prózájához szervesen illeszkedik lírai munkássága. Halk és tapintatos verseiben a pró-
zai alkotásokhoz hasonlóan ugyanúgy tetten érhetjük a megfigyelő aktív cselekvés-
ről lemondó, szemlélődő magatartásformáját, a lecsupaszított, szétforgácsolt, dísz-
telen és hiányos mondatokat, a gyűjtögetés, dokumentálás, fölmutatás hármassá-
gát – a működésmódot, amellyel saját életét teszi költészete tárgyává.

Nem egyszerű belépni Györe Balázs érzelemmentes, minuciózus, monokróm, 
szélsőségesen puritán és mikrorealista pontossággal rögzített életművének világá-
ba, de ha valaki megteszi ezt, örökre ott marad. Györe rovargyűjtők alaposságával 
preparálja ki és tűzi gombostűre életének részleteit. Maga számára kívánja megvilá-
gítani ezeket, de minket segít, hogy eligazodhassunk a saját történeteinkben. Vég-
ső soron a legnagyobb szolgálatot teszi: életén és sorsán keresztül a sajátunkba en-
ged betekintést.

Sokszor láttam már őt utcákon – ő azonban egyszer sem látott engem. Elsétáltunk 
egymás mellett, villamosmegállóban állt, de nem szállt fel a járatra, amin ültem. Lát-
tam a Komjádi uszodánál és a Moszkva téren menni, de igazából csak egyszer talál-
koztunk. A könyvheti Kalligram-dobozból nyújtotta ki nekem az utolsó regényé-
nek dedikált példányát. Sohasem akartam megzavarni. Megszakítani őt. Így is tu-
dok róla mindent. Most is ebből a messzi közelségből szeretnék boldog születésna-
pot kívánni neki.   

Mezei Márk kommunikációs szakember. Első regénye Utolsó szombat címmel jelent meg 
a Kalligram Kiadónál, következő könyve 2021-ben várható.
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