
tabbra fest. Ez a századutó és az új
századelõ Géczi Jánosa.

Micsoda valóság! �Hurkok és
csomók és lukak együttese / meg-
osztaná magát / de átsejlik mögüle a
megoszthatatlan? / Van. / Vagy még-
sem? S / áttûnik-e rajta testen a lé-
lek / a megosztható?� � írja A talál-
kozásban. Amikor a vers már csak-
nem filozófia, s nagyobbik felét
kérdõjelek lakják, az ember úgy érzi,
lassan válaszolni is illenék. De hiába
fortyog �arannyá fõzve� a történet,
�mint alkímia szutykos tégelyében a
szenny� Mindez nem számít. / Sem
õszi kert sem zug / ahol szilvalekvár-
gõzben az elixír rotyog / sem a kó-
borlások oly sok napja között / a
védtelen bölcselet.� Nem számít,
nem számít � jellemzõen: csupa-csu-
pa nem! Vajon mi a bölcsebb döntés?
Szembenézni velük, mint töménte-
len szörnnyel? Vagy nem is szörnyek
ezek, hanem maga a �védtelen böl-
cselet�? Okosabb tehát elfordulni in-
nét, új filozófiára várva?

KELEMEN LAJOS

(Kortárs Kiadó, Budapest, 2004, 
199 oldal, 1900 Ft)

GYÕRFFY ÁKOS:

AAkkuuttaaggaavvaa  nnootteesszzéébbõõll

Minden verseskötet különös és egy-
szeri, de � Orwellt variálva � van-

nak különösebbek és egyszeribbek.
Gyõrffy Ákos új kötete, az Akuta-
gava noteszébõl címet viselõ próza-
versgyûjtemény a nyelv és a kép kü-
lönös feszültségét tartja fenn: a rö-
vid szövegek, reflexiók, leírások a
látomás felé közelítenek. Nyilván
nem véletlen az sem, hogy a könyv
az elsõsorban A vihar kapujában cí-
mû írása révén ismert japán író mel-
lett Keresztes Szent Jánost nevezi
meg�

Tudjuk, hogy gondolkodásunk
alapanyaga a nyelv; alapvetõen a
nyelvvel és a nyelvben értelmezzük
világunkat. A kép viszont mintha a
nyelv elõtt derengene fel, a gondol-
kodás szüneteiben, ahol a nyelv
megtorpan; ha lenyûgöz, a megértés
sajátos intenzitását, a belátás katarzi-
sát válthatja ki. �A kép mindenünk,
amit tudásként birtokolhatunk, a
kép a gondolkodás, az emlékezés és
a képzelet egyetlen anyaga� � állapít-
ja meg a szerzõ (49a). Észrevételezé-
seknek nevezném ezért Gyõrffy szö-
vegeit: a jelenség, a megfigyelt lát-
vány � a Duna-part, a hegy, egy
kavics, egy tisztáson, a szeretkezés
helyén kinõtt két tölgycsemete � az
arányos mondatokban tiszta körvo-
nalat kap.

Mégis rejlik ebben egyfajta para-
doxon. Nyilvánvaló, hogy a megfi-
gyelt jelenség is a megfogalmazáson,
vagyis a nyelven � a notesz szövegén
� keresztül tárul elénk. Gyõrffy köny-
ve határátlépés. �A fõút záróvonalán
szétzúzott gerinccel tekergõ sikló, ez
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a kép jelentette számára az igazságot,
az elsõ szó ez volt, ami eszébe jutott,
mikor az autóból meglátta valame-
lyik nyáron, ennyi volt csak, kibo-
gozhatatlan, és most is csak ennyi az
igazság� (12.). Az igazságra való rá-
kérdezés nem a költészet, hanem a fi-
lozófia feladata; ezért határátlépõ ez
a könyv, és költõi, ahogy hozzáteszi,
hogy az igazsághoz a fájdalmon és
szorongáson keresztül jutunk el.

A folyamatosan számozott pró-
zaverseket mintegy két és fél oldalas
metszet elõzi meg: ez a szöveg, a ver-
sektõl eltérõen, nem összefüggõ,
nem egy helyzet vagy kép kibontása,
hanem mondatok sorozata. Mind-
egyik mondat jelentõs � nevezzük
õket tételmondatoknak (ha tétel-
mondatnak nevezzük azt a hangsú-
lyos mondatot, amelyen elmélkedni
szoktunk). A tételmondatok vissza-
visszaköszönnek a számozott szöve-
gekben, sõt � egytõl egyig, változat-
lan formában, de fordított sorrend-
ben � a könyv végi tükörmetszetben
is. A mondatnál hangsúlyosabbak
így: szólamokká válnak, és valamifé-
le ritmust, tágan értelmezett gondo-
latritmust hoznak létre, tájolják gon-
dolatainkat.

Gyõrffy könyve tágabb értelme-
zési keretet, széles horizontot igé-
nyel. �[�] nézek felfelé, arcomat az
ég felé fordítom, ezt így leírni jó,
csillagrendszerek, a Vega, az Orion,
a Prédikálószék körvonalait mintha
fekete fotókartonból vágták volna
ki, ismerõs alak, szeretem ezt a he-

gyet, szép, mit jelent ez, szép hegy,
mit jelent egy ég felé fordított arccal
álló ember� (51.). Második könyvé-
vel A csóványos északi oldalának köl-
tõje (ez elõzõ kötetének címe), mint
tíz év magányos elmélkedés után
Nietzsche Zarathustrája, lejött az
emberek közé. Kötete helyhez kö-
tött könyv � a Börzsönybõl a �Du-
na-partra húzódó kisvárosba� száll
alá. A hely, ahová megérkezik, alig-
hanemNagymaros. Romantikus hely-
szín, a hömpölygõ folyam asszociá-
ciók sokaságát veti felszínre. A le-
szállást nem véletlenül említem: bár
nem hirdet meg új �emberüdvöt�,
mint Nietzsche prófétája (távol áll
tõle az efféle tételállítás), jellemzõ rá
valamelyes prófétai gesztus, de ez
éppen a megfigyelések aprólékossá-
ga � vagy, pontosítsunk, a határta-
pasztalatokra való fogékonyság �
miatt hiteles. Nem kevesebbet állít,
mint hogy �az igazi jelenlét az öntu-
datlan, folyamatos ima� (26.).

PRÁGAI TAMÁS

(JAK � Ulpius-ház Kiadó, Budapest,
2004, 96 oldal, 990 Ft)

HALLOWAY JÁNOS:

RReennddsszzeerrvváállttóó  sszzeerreellmmeekk
Szatirikus mese felnõtteknek

Felpörögnek az agykerekek, vala-
mely mûfajilag áramvonalas, nagy-
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