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Bollobás Enikő

„Mint öt meg öt a tízben”

Az isteni létmódjának emberi 
megjelenései Szőcs Géza költészetében

Bevezetés: örömköltészet

Örömköltészet – ez talán az első jegy, amely eszünkbe jut Szőcs 
Géza verseit olvasva, a majd’ öt évtizedes alkotói pálya bármelyik 
szakaszából. Persze nem valamiféle la vie en rose-szemléletre kell 
gondolnunk, nem is a madáchi „vég” vagy általában a con dition 
humaine könnyed feledésére, hanem a van, a létező meg kö-
zelítésére a nincs – a még nincs vagy a már nincs – felől, valamint 
a van bennvalósága és bennfoglaltsága felől.

Az imént elhangzott Esti imához írt személyes jegyzetében 
éppen a vannak a nincs felől történő megközelítéséről ír: 

mivel a lélek csak akkor igazán hálás (teremtőnek 
vagy másvalakinek), ha boldognak érzi magát, 
ezért gondoltam úgy, hogy e hálaadó–kérő imádság 
formája sem lehet más, mint csakis a nincs, a nemlét 
felől kiinduló. […] Próbáld a kicsikkel megértetni ezt 
a perspektívát, s talán ezzel sokat segíthetsz rajtuk, 
már ami az eljövendő életüket illeti; magamról 
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tudom, milyen sokat számít úgy átélni a jelent, mint 
ajándékot. Olyan lelki béke és erő forrása lehet egy 
ilyen hit, annyira sérthetetlenné válik ezáltal az 
ember […]. Hányan kérlelik Istent, hogy támassza föl 
a halottaikat, szeretteiket, vagy hogy hagyja még saját 
magukat élni (ezt általában a halottas ágyon szokták 
igényelni) – de hátha egyfolytában meghalunk, és az 
ő kegyelme és szeretete támaszt föl állandóan?

Isten fia pedig állandóan velünk van.

Ugyanakkor a van nemcsak ontológiai értelemben fogalmazható 
meg, mint az említett versben, hanem episztemológiai kérdésként 
– az immanencia megjelenéseként – is, mely gondolat szintén 
prominensen jelen van az Esti imában. Az immanencia két 
for máját különböztetem meg Szőcs költészetében: egyrészt a 
szo rosan vett immanenciát, másrészt a tágabb értelmű inklu-
zivitást is. Előbbire az immanencia bevett magyar terminusait, 
a bennvalóságot és a bennlétességet hasz nálom, utóbbira a 
bennfoglaltságot, utalva egyfelől a jelentések, a fenséges vagy 
egyenesen az isteni lényeg benn valóságának – „mint öt meg öt 
a tízben” – a hétköznapi dol gok  ban és eseményekben való fel is-
merésére, másfelől arra az esetre, amikor két jelenség közül az 
egyik a másikba fog laltan jelenik meg, mintegy annak bennfoglalt 
lé nye  geként. Hiszen a Szőcs-verset markánsan intonáló öröm az 
isteni létmódjainak felismeréséből adódik, mégpedig nemcsak 
a hétköznapi dolgokban való immanenciára való ráismerésből, 
hanem az ezt az isteni bennlétességet emberi dimenziókba 
helyező bennfoglaltságok észleléséből és regisztrálásából. 

Az immanencia ünneplésével Szőcs kinyilvánítja válasz-
tását a két nagy poétikai-episztemológiai hagyomány között: 
egyrészt a szimbolikus dualizmus jellemezte metaforikus-mi-
to  logikus szemlélet, másrészt a szimbolikus dualizmust elu-
tasító, metonimikus-allegorikus szemlélet között. A két 
szem lélet kettéválasztásával a modernizmus két nagy ha gyo-
mányát különböztetik meg például az amerikai és a francia 
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költészettörténetben; elég ezzel kapcsolatban Marjorie Perloff, 
Charles Altieri és Charles Bernstein meghatározó könyveit, ta-
nulmányait említeni.1 A magyar modernség hasonló ketté vá-
lására Kulcsár Szabó Ernő hívta fel a figyelmet, többek között 
Kosztolányi és Szabó Lőrinc kapcsán bemutatva a két írásmód 
közti különbséget.2 Előbbi a jelenségek mögött transzcendens 
módon jelen lévő lényeget vagy értelmet találja meg, utóbbi a 
magában a jelenségben immanens módon tárolt, vagyis bennvaló 
értéket és értelmet fedi fel. 

Szőcs költői képei a legritkább esetben metaforikusak: 
nem valami más helyett állnak, nem a „metafizikai mögöttes” 
meg  jelenítői; nem a jelenségek mögött keresi a jelentést, hanem 
azokban. Vagyis nem egymás-helyettiségről, hanem az egymás 
utáni elemek közötti bennfoglaltsági viszonyról van itt szó; ám a 
metonimikus kötésekből adódható széttartás helyett az egymás 
melletti elemek – legyenek azok események, tárgyak, személyek 
vagy narratívák – inkluzív kapcsolatba lépnek egymással, és a 
sorban az egyik tartalmazni fogja a másikat.

Tanulmányomban a Szőcs-versek jakobsoni értelemben do-
mi náns jegyének3 tekinthető, ám precíz poétikai terminusokkal 
nem leírható örömköltészet forrásait kívánom elemezni – 
mely források immár meghatározhatók poetológiailag, még ha 
egymástól nem is könnyen választhatók szét. Három ilyen forrást 
tárgyalok: (1) az immanens szemlélet megnyilvánulásait, szoros 
összefüggésében a szimbolikus-dualista látásmód elvetésével, 
(2) az észlelés és (3) a partikuláris ünneplését. Végül áttekintem 
a partikuláris bennlétességének és bennfoglaltságának néhány 
formáját.

1  Lásd Perloff 1981; Altieri 1973; Altieri 1979; Bernstein 1992.
2  Lásd Kulcsár Szabó 1992; Kulcsár Szabó 2018.
3  „A »vers« önmagán belül sajátos értékrendszer, és mint minden érték-
rendszernek, a versnek is megvan a maga belső hierarchiája, magasabb 
rendű és alacsonyabb rendű értékek hierarchiája; és közöttük található egy 
legfőbb érték, a domináns elem, amely nélkül (egy adott irodalmi korszak 
és adott művészeti irányzat keretei között) a verset nem lehet versnek te-
kinteni, sem akként megítélni”; Jakobson 1982: 16–17.
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Immanencia

Immár klasszikus tanulmányában Charles Altieri két vonulatot 
különböztet meg az angol-amerikai modernista költészetben: 
a szimbolista és az imagista vonulatot.4 Altieri két romantikus 
hagyományhoz vezeti őket vissza: az egyik a Coleridge-től ere-
dő értékfelfogás, a másik a Wordsworth nevével jelzett ér ték-
elmélet. Míg a Coleridge-féle szimbolista felfogás az alkotó 
kép zelet értékteremtő potenciálját hangsúlyozza, az értéket az 
al kotó elméhez kötve, a Wordsworth-féle elgondolás – melyet a 
Lyrical Ballads előszavában fejtett ki – a természeti és az emberi 
kö zött immanens kapcsolódásokat feltételez, a természeti ér té-
kek bennvalóságát hangsúlyozva az emberi jelenségekben. Míg 
az előbbi szerint értéket a költő alkot, szimbolikus jelentést 
tár sítva a jelenséghez, utóbbi az értéknek a jelenségben való 
benn foglaltságát hirdeti. Ezért, Kulcsár Szabó Ernő szavaival, 
a költő nem lesz a műalkotás „teljhatalmú teremtője” és „szu-
ve rén ura”5, sem nem a „költemény eredete”6, hanem olyan 
alany, amely a műalkotás alaki világában konstituálódik7. Mint 
Hegyi Pál az amerikai fenségesről írt könyvében az amerikai 
transz cendentalizmus immanens szemléletével kapcsolatban 
ki fejti, a költő az „intuíció és képzelőerő révén, a kontemplatív 
tárgyként elgondolt természet viszonylatában válik képessé 
az eleve adott, immanens igazság belső feltárására.”8 Ekként 
a költemény eredetpontja a költő helyett maga a világ lesz, 
amely nek elemeit észleli. A költő feladata az, hogy megtalálja 
a folyamatok immanens tartalmát, s részt is vegyen azok ban. 
Az alkotói folyamat ekként nem más, mint a világban való 
részvétel, lényege nem a teremtő alkotás, hanem a felszínre 
hozás, a megtalálás, az észrevétel; a legfőbb költői gesztusok 

4  Altieri 1972.
5  Kulcsár Szabó 1992: 28.
6  Kulcsár Szabó 1992: 29.
7  Kulcsár Szabó 1992: 41.
8  Hegyi 2021: 32.
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pedig a percepció, az éberség, a részvétel, az elmerülés, a be-
te kintés lesznek, amelyek az immanens értékek felleléséhez 
vezethetnek.

Szőcs költői világának visszatérő toposzait alkotják a 
benn valóság- és bennfoglaltság-konstrukciók. Általánosságban 
el mond ható – még mielőtt részletesebben tárgyalnám ezeket 
–, hogy rendre olyan jelenségekről ír, amelyek az isteni lényeg 
ben nlétességének mintájára bennfoglalók, azaz másokat 
tartalmaznak. Mint már említettem, ez a kapcsolat kétféleképpen 
jöhet létre a versekben: le het a jelenségbe rejtett lényeg bennvaló 
létezési formája, vagyis a szorosan vett immanencia; erre példa 
a korábban idézett Esti imá ban megjelenő istenlét, másutt a 
vers „belső, égi mása” (Szü le tésnapomra), illetve „a visszatérések 
jelentése, belső értelme” (Levél a szerkesztőhöz). Hasonlóképpen 
ott rejlik a Dunában, a Duna szá já ban az immanens – igaz, 
tárgyiasult – jelentés:

A Duna népek, halak és gyermekek 
sorsát összeköti és szétbogozza; 
foga közt jelentést hordoz, elviszi 
és visszafordul és visszahozza. 
  (Duna érkezik, szájában jelentéssel)

De lehet – és Szőcsnél ez a változat fog dominálni – benn-
foglaltság is, mely esetben két jelenség közül az egyik a má sikba 
foglaltan, annak lényegeként jelenik meg; vagyis itt egy külső 
jelenség válik belsővé, átlényegülve jelentéssé. Ezt az inkluzivitás-
konstrukciót azonosíthatjuk többek között a belső létra (Talált 
gyerek az ébenfák között) vagy a belső asztal és belső leltár (Fedetlen 
fővel a csigalépcsőn) képében, a távolban, mely „ÖNMAGÁBA 
ZÁR” (Váróterem). Ennek az inkluzivitás-konstrukciónak a 
megvalósulását láthatjuk a visszatérő belső medvében és belső 
kisgyerekben („Ott alszik benned, érzed / mint egy kis belső 
medve, […] add rá a benned alvó / gyanútlan kisgyerekre”; A 
vőlegény eltűnése), a tükörben lakó szellemben („Holnap éjfél 



J   e   l   e   n 47

előtt melegítsd meg a tükröd, hogy ne fázzon benne a szellem”; 
A vőlegény eltűnése), az énben hordozott vonatkerékben 
(„vonatkerekeket   hordozol  magadban”; A vőlegény eltűnése), a 
hajban és szív(ek)ben érzett karmolászásban („Esténként érzed? 
/ parázsló karmolászás / hajadban s szíveidben”; Én lakom szíved 
mint denevér), a magunkban hordozott hajóban és a szavakban 
járkáló vadállatban („Hajó, minthogyha hajó volna bennem?”; „A 
szavakban vadállat járkál”; Az Akastyánhegy) és a mindenkiben 
bent lakó nyitott sírban („Mindenkiben egy nyitott sír van. / S 
egy vers-csontváz a költő-sírban”; A csirihau). Az erdélyi ember 
átvilágítása című versben arról ír, hogy az „erdélyi ember” teste 
valamilyen különleges és különlegesen értékes dolgot rejt: a 
„mennybolt lovasszobrát”:

Egy erdélyi ember, útközben hazafele, Kelet-Euró-
pába, átszállt a z.-i repülőtéren. […]
Van-e nála bejelenteni való, faggatták az őrök, 
ő pedig bevallotta, hogy igen. És hogy mi az.
Ekkor átkutatták az utazót; s hogy hoppon ma-
radtak, a legharapósabb őr kiadta a paran- 
csot: röntgenezzék meg e gyanús szerzetet.
Ígyhát átvilágították az erdélyit.
Az őr, mikor a képernyőre pillantott, fölor- 
dított: HÁT EZ MI?
Hiszen nem mondtam? – felelte ártatlanul az 
erdélyi. La statue équestre du ciel. A 
mennybolt lovasszobra.

Vagyis itt is egy külső jelenség, a lovasszobor mint műalkotás, lé-
nyegül belsővé, a jelenségben bennfoglaltan rejlő belső lényeggé.

A Szőcs Géza örömköltészetét átható immanencia-fel-
fo  gásból adódik a szimbolikus-dualista írásmód kerülése. Hi -
szen nemcsak az alkotói folyamat értelmezésében tér el a két 
szemlélet, hanem a vers tropikus szerkezetében is. A szim-
bolista hagyomány – mellyel kapcsolatban Paul de Man az 
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„egyetemes analógiákat”9 és a szimultán kapcsolódásokat10 
hangsúlyozza – alapvetően dualista szemléletű, amennyiben 
a megfigyelt jelenségek jelentése a költői alkotás hozadéka, 
még pedig szimbolikus-metaforikus kapcsolódások (pl. az 
Eliot-féle objektív korrelatív) révén, amennyiben a költő 
„mö   göttes értelem” hozzáadásával komplex szerkezetű „mű  -
tárgyat” alkot. A „kétszintűség”, mint Fónagy Iván írja, „el-
en  gedhetetlen feltétele […] a metaforizálásnak. A fel füg -
gesz tett manifeszt kijelentés és a kikövetkeztetett látens ki-
je  lentés csak egymásra vonatkoztatva válnak értelmessé és 
ha  tásossá.”11 Az immanentista szemlélet szerint ezzel szem -
ben „[a] gondolatnak úgy kell elrejtőznie a versben, mint a 
táp értéknek a gyümölcsben”, ahogyan Valéry írja.12 Hi szen a 
dol gok bizonyosan nem homogének, inkább benn foglalók: 
mást rejtenek belül, mint amilyennek kívülről látszanak. „Azt 
hi szed, a sakktábla sakktáblából van?” (A sakktábla) – teszi fel 
a kérdést Szőcs. Az érték és a jelentés a világ folyamatainak 
ben nvaló vagy benn foglalt tartalmának felismeréséből adódik. 
Nincs kétszintűség, csak egymáshoz kapcsolódó egyszintű fo-
lya matok vannak; a metaforikus gondolkodás pár hu zam- és 
ha sonlóság-struktúrái helyett a metonimikus és alle gorikus 
gon dolkodás az egymásutániság, a kontiguitás folyamatait 
mu  tatja fel. Hiszen, mint Fónagy írja, a metonímia a két egy -
mást váltó terminus kontiguitásán”13 alapul, az alle gória pe-
dig, ahogyan de Man fogalmaz, időbeli „egymásutániságra 
épü lő alakzat”.14 A metonímia olyan trópus, melynek lé nye-
ge nem a hasonlók összerendezésében, hanem az egyedi egy-
más utániságában, egymásmellettiségében keresendő: a költő 
olyan partikuláris elemeket rak egymás mellé, amelyekben az 
értékek bennfoglaltak, illetve amelyek egyike jelentésként tar-

9  de Man 1996: 15.
10  de Man 1996: 31.
11  Fónagy n. d.: 128.
12  Valéry 1997: 257.
13  Fónagy n. d.: 223.
14  de Man 1996: 57.
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talmazza a másikat. Ebben a poétikában nem az a költő fela-
data, hogy szimbólumok vagy metaforák gyártásával értéket 
rendeljen a jelenséghez; minthogy az értékek mind bennvalók, 
azok felmutatatását rá lehet bízni a saját életét élő szövegre.

Erről az antiszimbolista irányról Szőcs érett korszakában, 
vagyis a ’80-as évektől kezdődően beszélhetünk. Csak az indulás-
kor, a költő húszas éveiben írt verseiről és szövegeiről mondható 
el, hogy olykor metaforikus-szimbolista kettős beszédben ír, 
akkor is elsősorban – mint Cristian Réka Sütő Andrással kap-
cso latban kiemeli15 – a cenzúra elkerülése érdekében. Ennek 
meg felelően csak ezekben a korai szövegekben jelennek meg 
a Szabó Róbert Csaba által leírt, „mellékjelentésekkel” terhelt 
„rej tett beszédmódok”,16 valamint a „»túliság« képzete”, az a 
„mögöttesség-struktúra”, amelyet – miként Balázs Imre József 
rámutat – „a szimbolista költők munkáiból ismerhetünk, és amely 
a kimondhatatlannal, a titokkal való szembesülésről is szólt.”17 
Ám később a Szőcs-vers, mint Gács Anna írja, már nem szorosan 
vett „»költemény«, nem csinálmány, hanem az időtlenül adott 
felmutatásának lehetősége”.18 Szőcs már nem sugall mögöttes 
értelmet; sosem kétértelmű, márpedig a szimbolizmus, mint 
Valéry írja, „a kétértelműség retorikai elmélete”19. És bár igazat 
kell adnunk Hegyi Pálnak, aki minden felforgató cselekedete 
alapján enfant terriblenek nevezi a fiatal költőt20, aki „huszonhat 
éves korára eléri, hogy az addig megjelent három verseskötetével 
szinte a létező összes bevettnek számító irodalmi normát 
fenekestül forgassa fel”,21 e lázadást mégis korlátozottnak kell 
mondanunk, amennyiben nem terjedt ki a szimbolikus-dualista 
szemlélet elvetésére. Ez csak érett korszakában következik be, 
amikor is explicit formában elveti a dualista szemléletet és az 
abból táplálkozó, a nagy modernista nemzedékekre jel lem ző 

15  Lásd erről Cristian 
16  Szabó 2004: 107.
17  Balázs 2015: 154, 159.
18  Gács 1993: 87.
19  Valéry 1997: 273.
20  Hegyi 2018a.
21  Hegyi 2019.
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szimbolikus-metaforikus-mitologizáló írásmódot, s he lyette li-
ne áris-egyszintű, metonimikus-allegorikus poétikai gesz tu sokat 
alkalmaz. Erről a választásáról explicit poétikai ál lás foglalásban 
ad számot:

De mire jó mindenben szimbólumot keresni
például ha most fölkiáltanák:
afrikai lópestis!
sem átvitt értelem nem volna ebben
  és rejtett mondanivaló sem
  […]
s e vers szerkezete nem olyan mint a szendvicsé
és hiányoznak belőle a jelentés mögöttes sípjai
és a szederjes metaforák és a túracipők

(Konkrét vers az afrikai lópestisről)

pátosz képek és hasonlatok nélkül – csak úgy
ahogy tényleg van
 (A száztizenhetedik búcsúzás – Jól figyelj lélek)

Ezzel a radikális antiszimbolista választással pedig a szellemi 
füg  getlenségét mindvégig megtartó Szőcs a Cristian Réka által 
leírt22 legnemesebb erdélyi nonkonformista hagyományhoz kap-
cso  lódik, ahol a kozmopolita szemlélethez és extravaganciához 
er kölcsi bátorság társul.23

A percepció ünneplése

A bennvalóságot és bennfoglaltságot ünneplő örömköltészet 
má    sodik forrását az észlelés valorizálása szolgáltatja. Mint már 

22  Cristian 2019.
23  Lásd erről még Hegyi 2018a.
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rá   mutattam, ez a szemlélet elutasítja azt, hogy a költő me ta fo   r i -
kus-szimbolikus gesztusok utórendezésével jelentéssel lássa el 
a jelenséget; ehelyett a jelenségben rejtőző jelentés feltárását te-
kinti feladatának. Egészen pontosan azt tartja a költő dolgának, 
hogy az észlelt tárgyakat és folyamatokat precízen, akár még a 
konceptuális értelmezés előtt regisztrálja a versben, s ezzel elkerülje 
a gondolkodási paradigmák dualista alakzatok által köz vetített 
sémáit, hogy az élmény közvetítés nélkül őrződhessen meg az alkotói 
folyamatokban. Feladata, hogy hagyja, hogy a dolgok jelentése 
megnyilvánuljon, láthatóvá váljon; hiszen a költő feladata az, hogy 
a Maurice Merleau-Ponty által leírt „figyelem és csodálkozás” 
révén előálljanak, megszülessenek a jelentések: „akarat a világ vagy 
a történelem születőben levő értelmének megragadására”.24 Más 
szóval lehetővé kell tenni, hogy a „születőben lévő” jelentés valóban 
meg is szülessen, hogy aztán azt megragadja, regisztrálja a költő. 
Merleau-Ponty szerint ugyanis

rendelkezünk egy jelenlevő és aktuális észlelési mezővel, 
a világgal való érintkezési felülettel, mert mindig is 
a világba gyökerezettek vagyunk; azért, mert a világ 
szüntelenül ostromolja és körülöleli a szubjektivitást, 
mint ahogyan a hullámok kö rül mossák a partra sod ró-
dott hajóroncsot. A tudás egésze az észlelés által meg-
nyitott horizontokba ren deződik bele.25

Ezért veszi olyan komolyan Szőcs az „ahogy tényleg van” rög zí-
tésének imperatívuszát, amelynek fontos eleme, hogy az észlelt 
világ értelmező átrendezés nélkül, mintegy „stilizálatlanul” – 
hogy Merleau-Ponty terminusát használjam26 – rögzüljön a 
vers ben. Hiszen, mint Merlau-Ponty írja, a „magukhoz a dol-
gok hoz való visszatérés mindig […] a megismerés előtti vi lág-

24  Merleau-Ponty 2012: 22.
25  Merleau-Ponty 2012: 231.
26  Merleau-Ponty 1964: 54.
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hoz való visszatérés”27. Ekképp minden, ami észlelt, bekerül a 
szövegbe; egyúttal mindent leír, ami az észlelés mezőjében van. 
Ez a perceptuális tartalom Szőcsnél poétikai tartalommá vá-
lik: mintegy gyermeki szemmel tekint a világra. Ezért kell iga zat 
ad nunk Bertha Zoltánnak, aki szerint „Szőcs Géza egész élet  -
mű vére jellemző a gyermeki báj, az üde-naiv intonáció és amá-
bil is kedélyesség – s az ehhez társuló rímes-ritmikus szó haj  lí tá-
sok, értelemcsavaró és jelentésferdítő szóváltozatok, mon dat-
ga balyítások tömérdek sokasága”.28 És ezért van igaza Kur tágh 
György nek, aki szerint „Szőcs Géza versei és kisprózája annak a 
za   rándoklatnak a részei, amelyet mindannyian a ben nünk elveszett 
gyer  mek visszaszerzéséért folytatunk”.29 Ráadásul Szőcsnél a gyer-
me ki rácsodálkozás, érdeklődés társul a felnőtt tudásához, ér té-
sé hez, cáfolva Valéry tételét, miszerint „[a] gyermek lát, de nem 
tud. A felnőtt tud, de nem lát.”30 A percepciót kreatív meg ér tés 
kö veti, elősegítve azt, hogy a perceptív figyelem elvezessen az ér-
te lemképződéshez.

Így, a figyelem intenzitása által valósul meg az észlelés, a 
gon dolkodás és az írás egysége, amelyben a gondolkodás és az írás 
meg szakítatlan folyamatban követi az észlelést, pusztán láthatóvá 
té ve a feedback útját. Ebben a gondolati rendszerben pedig az 
ese mények és jelenségek maguk adják majd ki jelentésüket, a je-
len tést beleolvasó metaforikus-szimbolikus gesztusok nélkül. 
Mint Merleau-Ponty írja:

Ha egy eseményt közelebbről szemügyre veszünk, 
azt látjuk, hogy abban a pillanatban, hogy megéljük, 
min  den véletlenszerűnek tűnik; úgy látszik, mintha 
az illető becsvágya, egy szerencsés találkozás, egy 
eset  leges körülmény lett volna a döntő tényező. Ám 
a véletlenek összesűrűsödnek és íme, a tények tör-

27  Merleau-Ponty 2012: 9.
28  Bertha 2021: 52.
29  Szőcs 2016: hátsó borító.
30  Valéry 1993: 316.
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me léke összeáll és egyfajta állásfoglalást rajzol ki 
az emberi szituációval kapcsolatban, egy olyan ese
ményt, melynek határozott kontúrjai lesznek és ami-
ről lehet beszélni.31

Ezért, az észlelés centrális fontossága miatt kap je len tőséget a fi-
gyelem Szőcsnél mint az alkotói folyamatot lényegében irá nyító 
képesség. A figyelem energiái rendre kifelé mutatnak: az én és 
a világ, az én és a másik kapcsolódásának határára. „Az igaz ság 
nem pusztán a »belső emberben lakozik« […], hanem az ember 
a világon van, a világ az, ahol megismeri önmagát.”32 A Szőcs-
vers ezért soha nem „konfesszionális élményköltészet”, hogy 
Kulcsár Szabó Ernő terminusát használjam,33 nem is alanyi köl-
tészet: nem önmagáról ír, hanem azokról az inter szubjektív ese-
ményekről, amelyek megtörténtek vele és má sokkal, és azokról 
a személyekről, akikkel találkozott. Amikor pedig önmagáról 
ír, ak kor is mások szemén keresztül teszi, azt mutatva meg, 
ahogyan mások – akár az elnyomó hatalom tisztjei – látják őt.

– Azt írja, tenyerébe áthallatszik a jövő, és égő 
gólyák szállnak át rajta.
– Barátnőinek hajócsavart küld ajándékba.
– Vigyázat, három szeme van. Homlokán fölnyílt az 
ősszem. Itt írja né!
– Két karja a hétfőből átér a vasárnapba, 
röntgenzápor roncsolja, fényesíti, mossa!
– Lábán sirálybőr cipő!
– Fején rossz szalmakalap, tánclépései idétlenek!
– Kezében rettenetes gyémántkurbli!
[…]

31  Merleau-Ponty 2012: 19.
32  Merleau-Ponty 2012: 11.
33  Kulcsár Szabó 1992: 27.
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– Agyában forró függönyök!
– Szívéből egy hokibot kiáll!
– Aki ilyen emberrel találkozik, jelentse!

(Körözőplakát készül)

Vagyis a perspektívák Merleau-Ponty-i egymásba csúszásáról 
van szó, „a különféle részleges perspektívák egymásba történő 
át fordíthatóságáról”:34 hiszen a megfigyelő számára „tökéletes 
köl csönösségben működünk együtt, perspektíváink egymásba 
csúsznak, ugyanazon a világon keresztül koegzisztálunk”.35 

Ez a másokon át vezető koegzisztálás Szőcs egyik legnagyobb 
té mája: a percepció kapcsolati volta, s verseiben azt mutatja be, 
hogy figyelme energiái miként kapcsolják a világhoz és más em be-
rekhez, belsővé, belső lényeggé, bennfoglalttá téve a megélt ta lál-
kozásokat. Hiszen – mint Merleau-Ponty megfogalmazza a Szőcs 
által is elfogadott tételt – „nem létezik olyasmi, mint az igaz ság 
helye, ahová el kellene menni megkeresni azt, bármi áron, akár az 
em beri viszonyokat és az élet és a történelem kötelékeit is szét sza-
kítva. Az igazzal való viszonyunk másokon át vezet. Vagy ve lük 
együtt jutunk el az igazhoz, vagy nem az igaz az, amihez el jutunk.”36 
A vers a tapasztalatok metszéspontján születik, a saját és a mások 
ta pasztalatának egymásba illesztésénél, illesz ke désénél. Az inter-
szub jektív találkozások kibogozhatatlan egy másba fonódásából 
szü  letett versekben így találkozik én és másik, jelen és múlt, jelen és 
jövő, cselekedet és emlék, a belső tartalmak feltárására vállalkozva.

Az énformáló és igazsághoz irányító interszubjektív ta lál-
ko zások között találjuk a költőtársakkal való egymásra találást, 
me lyek közül kiemelkedik a Sziveri Jánossal való barátság, az ah-
hoz kapcsolódó versekkel. Gyónás a cethalban a címe a már sú-
lyos beteg Sziverinek írt versnek, amely a sorozatos inkluzivitás 
ké peivel alkotja meg a baráttal való szellemi összefonódás ta pasz  -

34  Merleau-Ponty 2007: 160.
35  Merleau-Ponty 2012: 382.
36  Merleau-Ponty 2005: 41.
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talatát. Kiazmatikus összefonódásokban kapcsolódnak ös sze a 
bennfoglaltságok: a „gyolcsvonatokon” egymást üldöző két költő, 
a halban vágtató futár, a mellkasban vágtató ló és ló do bo gás, a 
cethalban elbújó barátok, a művesében megbúvó lélek, a kép-
másában elbújó Isten és a népmesében elbújó képmás, az em bereket 
tükrében tartó istenorvos, a testben lakozó fájdalom, a betegben 
felejtett kés, a cetbe gégetüközésért belépő Isten. De nemcsak olyan 
grammatikai metonímiák hordozzák a benn va ló ság topológiáját, 
mint „futár vágtat, szájában üzenettel”, „mel lem ben hallom éjjelente 
/ hogy közeleg a ló / és a dobogás is a ló val”, vagy a betegben 
felejtett kés, hanem az olyan fonetikai össze csengések is lakatként 
zárnak jelentést jelentésbe, mint a gyolcsvonat (mely tartalmazza a 
gyorsvonatot) vagy mellhas (ma gába zárva a mellkast).

Gyolcsvonatokon üldözzük egymást, Jean Johann Sziveri. 
Ez itt a hal. Mondom, a hal. És a halban 
az éjszakán át futár vágtat üzenettel, ha baj van, 
futár vágtat, szájában üzenettel, kezében 
gyorsforralóval,
mellemben hallom éjjelente, 
  hogy közeleg a ló 
   és a dobogás is a lóval. 
Odakünn, a lélekben? Idebenn, a 
ez itt a cethal. Beteg ő is. Elbújtunk benne, mint 
lélek a művesében, 
mint önnön képmásában az Úr 
   s miként a képmás a mesében.
Isten kezében gégetükrök, vizsgálja gonddal 
a beteg bálna torkát, szívét és mellhasát 
s tükrében minket is figyel, 
  s látja, hogy testünket fájdalom járja át 
és szól is hozzánk, de ez valahogy pont nem érthető 
mert épp süt a nap s mert dolgoznak épp a művesék 
s mert korán feküsznek most a rókák 
  s későn Sintérék és Kőművesék,
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ÉS HOGY A FUTÁR, 
FŐLEG, HOGY BENNÜNK FELEJTETTE A FUTÁR 
IS A KÉSÉT, 
MERT A MŰTÉTET KÉZZEL ÉS 
SZABADSZEMMEL VÉGZI Ő, 
MINT ISTEN A BÁLNÁK GÉGETÜKRÖZÉSÉT.  
               (Gyónás a cethalban)

A versekben nemcsak a barátokkal való találkozásokról 
van szó. Különös módon még azok iránt is empátiát mutat, akik 
az elnyomó és őt személy szerint üldöző hatalom kiszolgálóiként 
ke serítették meg az életét. Együttérez a „könnyes férfiakkal” és a 
„síró dolgozókkal” (Az élmunkások látogatása), akik meg vi lá go-
sodva kérdezik: „Jaj miért rontottuk el az életünket” (A ház ku
tatók dala). A Novellarészlet című szövegben pedig leírja, mit 
érezhettek az őt megfigyelő szekusok, amikor kéziratait és le ve-
leit olvasták:

Megszokott, kedves szertartása következett. 
Elő  vette azt a levelet, amely így kezdődött: „Ked ve -
sem. Én nem azért szeretlek téged, amiért...” Érez  te, 
hogy megint elönti az ismert, irigykedő, de jól eső iz-
ga tottság. Mit imádnak ezek a nők rajta? – töp ren-
gett – hiszen szegény, akár a templomi egér, jó állása 
sincsen – amilyen nekem van –; ráadásul folyton 
egyszerre többen is bolondulnak érte és ő hagyja ... 
To vább olvasta a levelet; nyögdécselt, majd só hajtva 
tet te vissza a többi közé. Kopogtak. Pulzusa sza po rán 
vert, töltött magának egy pohár szikvizet és föl haj-
totta.

Egy munkatársa lépett be, akit a háta mögött 
egy  szerűen csak Spanyolcsizmának volt szokás ne-
vez ni. Néhány szót váltottak, azután amaz men ni 
ké  szült. „Mi ez a hatalmas ügycsomó itt? ja igen...” 
El  gondolkodott. „Te, nem kellene-e ezeket vissza ad-
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nunk neki? Mármint a leveleket és verseket; a többit 
per sze, persze hogy nem... De ezek csak a helyet fog-
lal ják.”

A férfi dünnyögött valamit. Spanyolcsizma ki-
ment, ő féltékenyen lapozni kezdett a dossziékban. 
Úgy érezte, mintha valamitől meg akarnák fosztani. 
Szük sége volt ezekre a levelekre; úgy érezte, mintha 
tiszta oxigén sistergett volna bennük. Elhízott fe le -
ségére gondolt, és lassanként, irigyen, ismét át en-
gedte magát az álmodozásnak; tudata egy olyan létbe 
szivárgott át, melyet filmvászonra kívánkozó nők, 
sajátmaga szuverén tettei és olyan szabad gondolatok 
töltöttek ki, amilyeneket ő soha nemhogy leírni, de 
végiggondolni sem merészelt. Hirtelen rá tört az ön-
megvetés. Egész életemben szolga voltam. Ennek 
meg hogy sikerült, hogy ne az legyen? Sajnálta magát. 
Ismét elővette a leveleket. „Szeretlek. Akkor is 
szeretni foglak, mikor...” Most megint férfinak érez-
te magát; úgy olvasta a szerelmes szavakat, olyan 
átszellemülten, mintha neki írták volna. Pedig nem.

A partikuláris ünneplése

Az immanens szemléletből fakadó örömköltészet harmadik for-
rását a partikuláris ünneplésében látom. A költő mutasson alá-
zatot a körülötte levő világ partikularitása iránt; Szőcs ebben a 
szellemben értett egyet Gertrude Stein híres jelmondatával, „a 
rózsa: az rózsa: az rózsa”,37 állítva, hogy a rózsa nem attól szép, 
mert a szerelem megjelenítőjeként ismerik, sem attól, hogy a 
szerelmi jelbeszéd része lett. A rózsa szépsége független az em-
ber értékolvasatától; mi több, az interpretáció éppen a rózsa 
egyedi, partikuláris szépségét fedi el. 

37  “Rose is a rose is a rose is a rose”. Stein 1993: 187.
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A partikuláris 
ön  magában (szim-
bo likus, me ta fo ri-
kus, mi to lo    gi kus) 
ér   tékolvasat nél  kül 
is értékes és iz  gal-
mas. Poétikai affi-
ni    tá sa ép  pen ehhez 
az an ti szim   bolista 
vo    nu lat hoz kap -
csol   ja Szőcsöt: Emi -
ly Dickinsonhoz, a 
Rim baud-ra hivat-
ko zó mo dernista 
ha   gyo mány  hoz, va-
la  mint az ab ból ki-
bom ló poszt mo     dern 
vo nalhoz, amely      nek 
elindítója Char    les 
Olson volt az ame-
rikai köl té szetben. 
Szá   mos Dickinson-
ver     set fordított, nagy 
be le érzéssel ültetve 
át ma gyarra többek kö zött az olyan köl teményeket, mint a Négy fa – 
egy magányos Mezőn cí műt, amely nek témája a rendhiány, az ember 
által a természetbe be leolvasott szervező szim  bólumoknak a hi ánya. 
A mező ön ma gában és önmagáért van; nem más, mint kapcsolati 
lehetőség: befogadja a fákat, teret ad nekik, és fordítva, a fák teret 
adnak a mezőnek. Itt nemcsak látható Terv nincs, de em beri (az 
ember által várt) üzenet sem: nincs mit kiolvasni eb ből a térből. A tér 
leg főbb értelme az, hogy van, még pedig belülről szer ve zet ten.

Olsonnal mély poétikai ro kon sá got érzett – olyany nyira, 
hogy több száz ol  dalas, rep  re zentatív for dí tás kö tetet szentelt an-
nak a költőnek, aki ver seiben és el mé leti írá saiban egya ránt az 

Emily Dickinson Négy fa című versének 
fordítása
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ér té  keknek a par ti  kulárisban való benn  fog lalt sá  gát hir deti, s a 
me to ní mia kap cso lódási le  he  tő   ségeit ajánlja a kény  sz e res me-
ta  fo   r ikus ren  dezés he   lyett. Ezért kap nagy hang súlyt az eset le-
gesség, a vé let len sze rűség, az al kalmi, ak cidentális asszo ciáció, a 
fo lya   matszerűség, az imp rovizáció. Ez zel pedig a vers az ér téket 
immanens mó  don hordozó par  tikuláris öröm ün nepe lesz.

A Szőcs-vers egyik lényegi jellemzője, hogy mindig par-
ti kuláris élményből születik, annak folytatása, átlényegítése. 
Valóságos élmény váltja ki a verset, mely valóságos élményt – 
aho gyan ezt a Hullámverésben búzatelefon című párosversben 
be mutatja – kétféleképpen lehet megírni: „körülírásként” és 
vers ként – egyúttal bemutatva a naplószerű leíró próza és a köl-
tészet közti különbséget is.

Egyik augusztusban egyszercsak hallom, hogy suttog 
a telefonban a tengeri érdes, egymáshoz-fenődő ku-
ko rica-hangokkal; esetleg a rozs? vagy a sás táblái 
hal latszanak a szélben? vagy a búzát hallom, a búza 
sza vát: igen, igen... bár talán mégis a...? De mindegy. 
Egy távoli, lila szoknya, fújja a szél mezőben, lengeti, s 
aztán – időben mind közelebb – behozza a készülék: 
egy régi-nyári szél fúj rá, s megnöveszti a kedves barna 
haját, pillanatok alatt; már egész éles nagyításban 
lát szik, bár a kép imbolyog kissé a telefonban: a 
szél most kifonja, ki is bontja, kifonja s leengedi azt 
a hosszú hajat a lila kalap alól; mert a kalap lila – 
most már tisztán látszik –, nem a szoknya. Én innen 
fi gyelem, a vízpartról: ő a mezőben járkál, s mint 
leányAssisi, rólam beszélget a búzákkal, belebeszél a 
kukoricákba, ígyúgy a fürjekkel és búzákkal beszélget 
– s én mindezt hallom vízi-telefonkészülékemen át! 
Hallom, egészen tisztán, ahogy belesuttog a búzába, 
azt hiszi, szegény, hogy az ő titka marad. Igen, akkor, 
ak kor rég azt képzeli ő gyanútlanul, hogy nyugodtan 
be szélhet – szélcserepek a búzák közé döfve. És hiába 
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hall gatóznak a hörcsögök a föld alatt, mert nem hall
ják, mit suttog rólam, míg egészen belepirulok a ked-
ves szavakba („Elpirulsz, ha megérted”, igen) és vé-
gül ő is elpirul, arca korallszínű lészen. Milyen éles 
most a kép! Mintegy pipacs a búzák között; és hogy 
vi lágít a szeme! Hát még ha tudná – s remélné is, de 
nem meri remélni mégsem: hogy van búzatelefonom! 
Kag y  lóhéjakkal, medúzafátylakkal teli tengeri-te-
le   fonom! És hogy hallottam mindent, bár a hullám 
ten  geri-telefonomat, kaviccsal és homokkal teli víz-
alatti kék telefonomat rázza folyton, veri, megveri. 
Igen, mert alkonyattájt, hullámverés idején ment ki 
a mezőre a kedves.

(Hullámverésben búzatelefon [Körülírás])

Suttog a telefonban a tengeri
vagy a búzát hallom, a búza szavát:
fújja a szél a mezőben, lengeti,
s megnöveszti a kedves barna haját, 

ki is bontja, kifonja s leengedi;
ő a mezőben járkál, s mint leány-Assisi,
így-úgy, a fürjekkel és búzákkal beszélget
belesuttog a búzába, azt hiszi,
gyanútlanul, hogy nyugodtan beszélhet:
mert nem hallják, mit suttog rólam, míg egészen
elpirul, arca korall-színű lészen.
Hát még ha tudná – s remélné is, de nem meri: 
hallottam mindent, bár a hullám tengeri-
telefonomat rázza folyton, veri, megveri

(Hullámverésben búzatelefon)

Sokan vagyunk, akik bizonyos versek olvasásakor pontosan 
fel ismerjük azt a partikuláris élményt, amelyből kinőtt a vers. 
Géza barátai, ha mind összeülnének – hogy egy ilyen „szőcsgézai” 
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feltételezéssel éljek –, mindegyik versnek elmesélhetnék a hát terét: 
elbeszélhetnék azt a partikuláris élményt, amelynek ré sze sei voltak, 
amelynek folytatásaként megszületett a vers. Néhány példát említek.

A tizedik vőlegény című versében a radnóti elágazásnál fel-
buk kanó hőerőműről ír:

Már a radnóti elágazáshoz közelednek, amikor 
szeme sarkából figyelni kezdi útitársát.
A hőerőmű is elmarad mögöttük […]

Ám mielőtt ennek a világló jelenségnek valamiféle „mélyebb” me-
taforikus jelentését olvasnánk ki a szövegből, felolvasok egy sort 
egy 1982. november 20-án keltezett levélből. Háttérként annyit, 
hogy mint az Ellenpontok (első és sokáig egyetlen) erdélyi sza-
mizdat szerzőjére-szerkesztőjére, két héttel korábban csapott le 
Szőcsre a rendőrség, aki ezután olyan levelet küldött, amelyben 
úgy igyekezett személyazonosságát „igazolni”, hogy az számomra 
teljesen egyértelmű legyen.

Emlékszel a nagyenyedi benzinkútra? kérdezhetném, 
s ez a kérdés talán elég is volna, h. megnyerje a bi zal-
mad s megnyugtasson a szerzőség felől: tényleg én 
vagyok. Az ám, csakhogy ugyanezt az azonosító né -
hány szót – mondjuk – [X] is kieszelhetné több-ke-
vesebb fantáziával; róla pedig kiderült, sajnos, ki derült, 
h. nem egészen megbízható. Akkor hát? Va lami olyan 
hivatkozás kellene, amire semmiféle – la kásba, kocsiba 
vagy ruhába helyezett – mikrofon nem vezethet rá 
másokat. Tehát: még az se nyerje meg a bizalmad, ha 
szó szerint látod leírva valamely pár beszédünket. […] 
Most akkor valami olyat idézek föl, amit – lehallgatás ide 
vagy oda – tényleg csak mi ketten tudhatunk. Emlékszel 
arra, amikor a szü le  tésnapom (és a tűzijátékok) után 
visszaindultunk Vhelyről Kolozsvárra, s megálltunk 
egy helyen – a rad  nóti hőerőművel egyvonalban; 
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titokzatosan ki volt világítva, s mintha lélegzett volna – 
tudod, mire gon  dolok, igaz?

Második példám az Indián szavak a rádióban című vers, 
amely így kezdődik:

Az indiánok nem hagynak cserben minket
Mások igen, de ők nem hagynak cserben minket.

Szőcs William Least Heat-Moon osage indián költőnek 
ajánlotta a verset, mégpedig a következő okból. Least Heat-Moon 
az 1985-ös Kulturális Fórum ellenzéki rendezvényén, az ún. 
Alternatív Kulturális Fórumon hallotta – Susan Sontag, Amos 
Oz, Hanz Magnus Enzensberger, Karel Schwarzenberg és mások 
mellett – rövid hozzászólásomat, melyben beszámoltam a Szőcsöt 
ért atrocitásokról is. (Erre utal Szőcs a vershez írt jeg yzetében, 
amely számos kötetben megjelent;38 az indián köl tőnek írt ajánlás 
részletesebb hátterét az Amikor fordul az ezred című kötetben 
adja.39) Beszédemben rövid politikai hely zet jelentést adtam a 
romániai viszonyokról (melyből közölt egy hosszabb részletet az 

38  „Könnyebb megérteni az ajánlást, s magát a verset, ha tudjuk, hogy a 
Budapesten tartott Kulturális Fórum 1985. november 15-i ülésén William 
Least Heat-Moon indián származású író, az amerikai küldöttség tagja, 
részletes felszólalásban ismertette Szőcs Géza helyzetét. Elmondta, hogy 
értesült róla: Szőcs Gézát háziőrizetben tartják és a lakásra felvigyázó 
rendőrnek utasítása van rá, hogy ha a költő leül az írógéphez, tépje ki a 
papírt a gépből. Moon felszólította a román kormányt, hogy a költőket 
tekintse nemzeti kincsnek […] A Kulturális Fórumon elhangzottakról 
Szőcs Gézát olyan barátai tájékoztatták, akik a rádióból követhették 
nyomon az eseményeket: ezért utal a vers címe a rádióra.” Szőcs 1986: 
57; Szőcs 1989: 111; Szőcs 1992: 162; Szőcs 2010: 18.
39  „Bollobás Enikőnek az 1985-ös úgynevezett Kulturális Ellenfórumon 
elhangzott beszédéről […] tudjuk, hogy megindulva hallgatta Susan 
Sontag, Hans Magnus Enzensberger, Amos Oz izraeli költő és Karel 
Schwarzenberg herceg (a mai cseh külügyminiszter) egyaránt. Bollobás 
Enikő beszámolóját hallva William Least Heat-Moon amerikai indián 
költő másnap a hivatalos ülésen is felszólalt Szőcs Géza érdekében. A 
kulturális fórumról szóló beszámolók ezután világszerte foglakoztak 
Szőcs Géza személyével.” Szőcs – Farkas Wellmann 2009: 34.
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Amikor fordul az ezredben), majd el mondtam, hogy van olyan 
városa Európának, ahol pusztán azért tartanak háziőrizetben egy 
írót, mert ír. A lehallgatók be rontanak a lakásába, amint meghallják 
az írógép kopogását, emellett rendszeresen kihallgatásokra viszik, 
amelyeken 8-10 órát kínozzák erős fények alatt.40 Többek között ez 
a levélrészlet sze repelt a szövegben:

No dramatist can imagine such a situation: I am sitting 
in the interrogation room, under the spotlights, and 
because these bright lights are directed straight into 
my eyes, my tears keep falling‒they read out letters 
to me. This crude voice coming from the darkness 
behind me reading the lines dearest to me … I would 
once like to write all this down as dramatically as it 
really happened, but I don’t think I’ll be able to. At 
least, not for a long time.41

A vonatkozó, 1985. október 8-án kelt levéléből pedig két részlet: 

…Egyébként itt elseje óta elszabadult a pokol, nap mint 
nap 8-10 órákat gyötörnek mindenfélével; azt a kis-
lányt, aki a Tőkésék és én közöttem közvetített eddig, 
idegileg teljesen kikészítették, Mariust, Kabayékat és 
Wrabeléket, legközelebbi barátaimat, amellett, hogy 
náluk is házkutatás volt, ugyancsak mindenfélével 
zaklatják és zsarolják (pl. csekély mennyiségű, náluk 
talált valuta – börtönnel jár! stb. stb. mindaz a kis 
piszkoskodás, amivel a munkahelyükön lépnek föl, 
mondvacsinált vádaskodásokkal, stb.) – nohát, nem 
egy szanatórium. A legfőbb rejtély számomra az, hogy 
miért történt ez és történik mindez épp most …

40  Ez a beszédem több helyen is megjelent, előbb a hivatalos Fórum-
dokumentumok között (Bollobás 1985), majd egy amerikai lapban, 
illetve kötetben (Bollobás 1988, Bollobás 2005). 
41  Bollobás 1988: 95.
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… filmbeillő jelenet – bár ilyet kitalálni sem lehet; 
miközben erős fénnyel világítanak a szemembe, és ettől 
egyfolytában patakzanak a könnyeim, addig a sötétből 
egy hang fölolvassa a leveleidből a legszebb részeket, 
s így egyszerre hallhatom őket, egymásután, amit 
sohasem tettem, sohasem olvastam őket újra együtt …

Mindezt pusztán azért mutattam be ilyen részletesen, hogy ér-
zé keltessem a partikuláris eseményeknek azt a sorát, amelynek 
végpontján lesz maga a vers: amint a kihallgatások és a lakásba 
rontások kiváltották a levelet; a levél az Alternatív Fórumon el-
hangzott előadást; az előadás William Least Heat-Moon hoz zá-
szólását; a hozzászólás a rádióban elhangzott hírt; a hír a barátok 
köz lését; a közlés a verset, a jegyzettel együtt.

Számos egyéb példát említhetnék. Hiszen valóságos él -
ményt idéz az utalás Feketetóra (Feketetón egyedül, Vál to za tok 
egy variációra), a nyírfákra (Látlak nyírfáid közt, Ka rá csony
kor), a tisztásra, a tisztásig vezető útra (A tisztásig ve ze tő út), 
a januári délelőttön egymást megfigyelő és követő szol gá lati 
emberekre (Egy januári délelőttön), a Szent Iván előtti szü le-
tésnapra (Megszületsz kellő időben, állandóan), a lá dafiúra (A 
ládafiú), Emontekiőre (pl. A végtelenből kivont vég telen, Ka
lendárium, Esti ima [Részlet az Emontekiőből] , Változatok egy 
variációra [Emtkiő]), az enciánra (Változatok egy variációra), 
Mindszentekre és Házsongárdra (Kalendárium), „Béla bátyám 
fehér Volkswagenjére” és az alsószőcsi orthodox pap leányára 
(Nekrológ), a kézben elnémuló telefonkagylóra (Az Akastyán
hegy), Minneapolisra és a Mississippire (Befalazott lábnyomok, 
Fe ketetón egyedül), a Scheiber Sándor apjával kap csolatos tör-
ténetre (Példázat az elküldött sapkáról), a ludasi állomásra 
(Vá ró terem), a kecei sorompóra (Sorompó), a nagyenyedi ben-
zinkútra (Változatok egy variációra), a Szamosból kihalló női 
hangra (Kolozsvári horror), a dudásra (A dudás) vagy Arany 
Já nos hümmögésére (Ez már a feltámadás) – és még so rol-
hatnám.
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A megjelenő képek nem metaforák: sem az útelágazás, sem 
a világító erőmű, sem a rádió, sem az indián költő, sem – hogy 
egyéb olyan példákat említsek, amelyek partikuláris hátterét én 
magam ismerem – a kecei sorompó, a ludasi állomás, a nagyenyedi 
benzinkút, a kézben elhallgató telefon nem mutat önmagán 
túl metaforikus dimenziók felé. Szőcs precíz, hű a partikuláris 
élményhez: hiszen a költészet feladata nem az anyagi világ mögött 

Szőcs Géza Látlak nyírfáid közt, Karácsonykor című versének kézirata
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fölsejlő másik világ megjelenítése, hanem magáé a fizikai valóságé, 
amely bennfoglalt jelentései révén folyamatos örömhelyzetben 
tartja a szemlélődőt. Mint Paul Valéry írja: „Az értelem világának 
sajátja az, hogy állandó izgalomban tartja az érzéki világ.”42 Ez 
az érzéki világ valóságos: valóságosak a helyszínek, a tárgyak 
és a személyek; „adottak”, azaz már a vers előtt léteztek. Nem 
a költő találmányai, költői képei, metaforái vagy szimbólumai; 
nem ő gondolta ki őket azért, hogy valamilyen, egyébként ki-
mond hatatlan és megfogalmazhatatlan lelkiállapotot, érzést, 
hely  zetet írjon le velük. A valóságosan megtörtént események 
vál  tották ki, követelték ki a verset. A költő ugyanis úgy reagál a 
fi zikai valóságra, mint ahogy a kibernetika a feedback jelenségét 
le írja: azaz a versírás természetes folyamatában, azonnal, „erő ve-

42  Valéry 1997: 200.

Szőcs Géza Változatok egy variációra című versének kézirata
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szí tés nélkül”. A Valéry-féle „jut eszembe” kapcsolásról van szó, 
amennyiben a versben az esemény „egy sereg olyan gondolatot, 
vagyis kombinációt segít felbukkanni, amiről soha nem is ál mod-
tunk volna”; vagy amikor „gondolkodásunktól me rőben ide gen 
gondolatokra ocsúdunk”.43

Hiszen a költészet nemcsak a világra való figyelem, de a 
vi l ágra való reagálás és az annak folyamataiban való részvétel 
leg intenzívebb módja is, hiszen úgy teszi lehetővé a világ meg-
is  merését, hogy közben nem szakítja el a szemlélőt a szemlélt 
dologtól, hanem éppen összekapcsolja a kettőt, mindeközben 
lehetővé téve, hogy a vers a valóságos élmény mintegy lineáris 
folytatása legyen. Idézem Olsont Szőcs fordításában:

... A kép
a tényhez hűséges lehet, avagy
hogyan lehet e művészet ikerpárja a létezőnek
a létezettnek,
ami zajlik?

(Ismerni minden utat, 
ideértve a kontinensek átköltöztetését)

A valóságos esemény tehát egy költői eseményben folytatódik, 
amelyben a szomatikus élmény hangtest-formát nyer, s ér-
zé kek kel felfogható, valóságos eseményként kerül az olvasó 
elé; mint Valéry írja, „a költőnek sosem azt kell mondania, 
hogy esik az eső. Esőt kell csinálnia.”44 Az olvasó is organikus-
szomatikus en ti tásként vesz részt a vers folyamatában, s a fi-
zikai-poétikai ese  ménybe úgy kapcsolódik, ahogyan a költő 
abba a fizikai ese ménybe kapcsolódott, amely a versben 
folytatódott. Ezért van iga za Szántai Jánosnak, aki Az alleg
óriás ember című válogatást is mertetve azt írja, hogy a versek 
olvasása közben 

43  Valéry 1997: 253.
44  Valéry 1997: 260.
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az a benyomás alakult ki benne[m], hogy itt 
egyet len versfolyamról van szó, amelybe bár-
me lyik sornál bele lehet lépni […] és ugyanúgy 
akár melyik sornál ki lehet sodródni belőle. […] 
Szőcs Géza könyvét (könyveit) olvasva azonban 
min dig az az érzésem, hogy azt fedezem fel, ami 
lett. A szerző biztos kézzel tárja fel a világ nagy 
közös könyvtárában eldugott apró titkokat, 
ame lyekből aztán anélkül teremt naprendszert, 
fo lyamot, terra incognitát, ahogy tetszik, hogy 
a Nagy Vanást beleerőszakolja.45

Szőcs költészete abban a tekintetben mondható feno me -
nológiainak, hogy a helyzet partikularitása kényszeríti ki a ver-
set, amely azonnal, megszakítás nélkül, átrendezés nélkül – a 
már többször idézett megfogalmazás szerint „ahogy tényleg van” 
– folytatja a történéseket. A vers ekként, most Merleau-Ponty 
na gyon hasonló szavaival, „kísérlet tapasztalatunk közvetlen le-
írására, úgy, ahogyan van”.46

Ez a költészet hasonlít az improvizációhoz és a tu dat  fo lyam-
hoz, de különbözik is tőlük: gyakran a hangosan gon dolkodó vagy 
magában beszélő ember gondolatait véljük hallani ezekben a ver-
sek ben, mégpedig az azon melegében, meg for málatlanul, utó lagos 
át szerkesztés nélkül leírt gondolatok for májában. Aho gyan Olson 
A projektív vers című esszéjében írja:

minden percepciónak azonnal és köz vet   -
le nül egy további percepcióhoz kell ve-
zet   nie. Ez pontosan azt jelenti, amit mond, azaz: 
min den ponton […] előre kell jutni, mozogni kell, 
tar tani kell a sebességet, az idegeket, az idegek se-
bességét, a percepciókat, a percepciók se bes sé gét, 
a történéseket, a másodperc tört részének tör té né-

45  Szántai 2003: 3.
46  Merleau-Ponty 2012: 7.
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seit, az egész mindenséget, mozgásban kell tar tani, 
amilyen gyorsan csak bírod, polgártárs.47

Ez a költészet ekképp nemcsak a figyelem, de a reagálás leg-
in tenzívebb módja is, hiszen úgy teszi lehetővé a világ meg-
ismerését, hogy közben nem szakítja el a szemlélőt sem a dolog 
szemlélésének folyamatától, sem a gondolatait szállító-hordozó 
nyelv folyamataitól, hanem éppen ezek részesévé teszi őt. 

Mindezek alapján megalapozottan állíthatjuk, hogy a vilá-
gí tótorony, a párbaj, a huszonharmadik hóhullás, a medve, a 
vész fék, a hajócsavar vagy a dörzspapír – és még sorolhatnám 
– Szőcsnél nem metaforák (még kevésbé szimbólumok), ha-
nem valamiféle valóságos élmény partikuláris elemei, ame lyek 
egy az egyben megtalálták útjukat a versbe. Vagyis az apper-
cipiáló figyelem mindig partikularizáló (és nem retorizált) 
nyelvhasználatban ölt testet. Hiszen valóságos – igaz, szellemi, 
erkölcsi, politikai – párbajra készül, amikor azt írja:

Ha csak annyi rést sikerül találnom a dol gok 
közt, amibe legalább egy kés pengéje beil leszt -
hető – úgy már kifeszítem, ki ügyeskedem én, 
hogy ak ko rára tágítsam, amennyin át lá tok. 

  (Egy üveg 
szempersör története)

És bizony a medve a költő egyik le het   -
sé ges énje: az „egy medv e szerű köl tő” 
(Gyak ran jut eszembe) nem me   taforája, 
nem álarca, hanem ő ma ga. Ezért olyan 
frap páns a Gáll At ti la szerkesztette Al
bum ami co rum címlapja, amely va ló-
ságos med  ve ként ábrázolja Szőcsöt.

47  Olson 2003: 299. 
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Ekként felesleges metaforikus je  len tést tulajdonítani a köl  té-
szet é ben vissza-visszatérő ha jó csa varnak (A hajócsavar), amit a 
kérdésekhez hasonlóan csak „úgy talált[am őket] az utcán”, majd 
beemel verseibe, „pátosz képek és hasonlatok nélkül – csak úgy 
/ ahogy tényleg van”.

Mi több, maga a nyelv őrzi a partikulárisat. Ezért van az, 
hogy A sirálybőr cipő című kötet fülszövege valóságos fül lesz 
(„vájt  fülűeknek”), ezért lesz a kézigránátból és a gránátalmából 
ké  zi gránátalma (Születésnapod), ezért vannak pikkelyei a to-
rok  gyíknak (A hasonmás), ezért „nyávog” Szőcsnél a vasmacska 
(Az író és a kerekek), a csúcspont ezért kizárólag konkrét, fizikai 
hely (Szövegek vendégségben), s a „fű alatt elhozott kendőt” ezért 
hoz  zák valóságosan a fű alatt (A fű alatt elhozott kendő). S ezért 
van az, hogy a költő „különös ismertetőjeleit” még a „kö rö ző pla-
kátját” készítők is szó szerint veszik, mint a már korábban idézett 
Körözőplakát készül című versben.

A bennvalóság és a bennfoglaltság változatai

Végül áttekintem a szimbolikus-dualista gondolkodásnak ki -
tar  tóan ellenálló immanentista költészetben fellelhető benn va -
lóságok és bennfoglaltságok változatait, amelyeket a leg jel lem-
zőbbnek tartok a költő ’80-as évekkel induló érett korszakában.

Elsőként az isteni lényeg bennvalóságát említem, amely 
mintául szolgál az emberi, a fizikai és a partikuláris benn fog-
laltságainak változataihoz. Istennek és az isteninek a jelen sé-
gekben való immanens jelenlétéről van szó, amikor is a rész őrzi 
az egészet, a teljességet, a partikuláris az általánosat, a konkrét 
az elvontat, a jelenség a lényeget, a tökéletest. Újból az Esti ima 
(Részlet az Emontekiőből) című versből idézek:

s mint szél, mely ránk hajolgat,
arcunkat és hajunkat
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érintse istenkéz is:
legyen majd velünk Jézus,

legyen öröm s ünnep
hogy ott ül asztalunknál

ha földi két szemünknek
ő már nem is látható már –

mint ahogy még egészben
ott van, és nem lehetne

kitapogatni mégsem:
lépte nyomát a vízben,

habár ott csillog benne
mint öt meg öt a tízben.

Vagyis Jézus „egészben” való jelenlétét őrzi léptének a vízben 
ha   gyott nyoma; e bennlétessége megfelel a tízben rejlő „öt meg 
ötnek”, ami pedig a vers zárlata szerint mintául szolgál az élet 
nagy találkozásainak megéléséhez.

Szőcs számos egyéb formában is felfedezi az isteni benn-
va lóságát, így a versnek a tökéletes formában ragyogó önnön, 
„belső, égi másában” („Hibátlan rímekben ragyog / e versnek 
belső, égi mása”; Születésnapomra), a részben megbúvó egészben 
(„megbújt az egész a részben, farsang vége van”; Kalendárium), 
de még a gumibotban is („Isten a van s a nincs között / s a 
gumibotban is létezik”; Születésnapomra). A lélek bennvalóságát 
a postafiókban rejlő levélhez hasonlítja a Temetés Szentgyörgyön 
című versben, amelyet majd Isten fog olvasni.

Postafiók az ember
levél benne a lélek.
Nótaszót hallasz: zajlik
a föld alatti élet.



72
I   r   o   d   a   l   m   i

[…]
Mikor átlép az ember
a föld alatti térbe
beleolvas az Isten
a fölnyíló levélbe.

Az istenihez hasonlatos bennvalóságot fedez fel magában 
a nyelvben is: a nyelv mint immanens erő a maga bennséges, 
benn létes hatalma által őrzi a tudást. 

[…] folyton-folyvást hallja, szólongatják
Minnesotából, Minne
apolisból
de őneki
bár foncsoros emlékezetében
megnézi magát Jeruzsálem

s fényeivel ott csattog fejében, mint az olló
az esti Minneapolis:

foga közül a föld beszél
mely eltakar és ápol is.
  (Feketetón egyedül)

A Szőcs-szövegre oly jellemző nyelvi játékosság maga is a nyelvi 
bennlétesség egyik formája, emlékeztetve bennünket a bahtyini té-
telre, miszerint a forma jelentése a tartalomhoz tartozik. „A forma 
természetesen anyag segítségével, anyagba rögzítve va lósul meg, 
azonban jelentésével túllép az anyag határain. A for ma jelentése, 
értelme, nem az anyaghoz, hanem a tartalomhoz tar tozik.”48

Az isteni lényeg bennvalóságának mintájára látja meg a bel-
sővé vált partikuláris jelenségeket. A bennfoglaltság változatai közt 
prominens helyet foglalnak el Szőcsnél a szubjektum kons ti tutív 
elemeit alkotó ének. Ekként vizsgálja múltbéli énjeit a versekben 

48  Bahtyin 1985: 36.
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megszólaló én, akár a jelenből, akár a jövőből. Mind két esetben 
„az én önmagától való eltávolodásáról”49 van szó, hogy Kulcsár 
Szabó Ernő kifejezésével éljek, elgondolva „az én oszthatóságát”, 
mégpedig ennek olyan formáit, amikor a felidézett-felszínre ho-
zott ének annyiban „nem-ének”, amen nyi ben az időben el tá volított 
korábbi ének valóban „elgondolható másságként”50 se gítik az én 
ön-észlelését, ön-elgondolását, ön megértését. E gon dolat explicit 
kifejtéseként olvasható az Aki te leszel című vers.

Az ő vagyonát gyűjtöd,
az ő emlékeit.
Te építed a házát,
te nevelheted vásott gyermekeit.

Ő az, aki te leszel.
Te vagy ő, akivé te leszel majd.
Képzet ő számodra, nem más, mint feltevés.
Te puszta emlék vagy neki, „ilyen voltam”,
„nahát, ez voltam én”,
nohát, ez vagy te most.
De álmélkodsz majd,
„mennyire karcsú voltam itt e képen”,
de szép is volt akkor az este:
akkor, mikor
nekem adta
azt az estét
és a lelkét
és a testét …
Ez veled történt? kivel is? vele történt?

Te bármit megtehetsz vele,
megvágod arcát, hordozza majd a sebhelyet,
hatalmadban van mindenestől, még meg is ölheted.
És ő csak egyvalamit tehet veled

49 Kulcsár Szabó 1992: 23. 
50  Kulcsár Szabó 1992: 23. 
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egy dolgot tehet ellened, 
azt, hogy elfelejt, ki voltál.
Hogy ki volt ő, elfelejthet téged.

Elfelejt téged mindenestől.
Hogy ki is voltál. Elfeled.
   (Aki te leszel)

A múltbéli és jövőbeli ének váltakozó perspektívájából meg-
szólaló szubjektum felismeri a két én önmagától való el tá vo-
lodását, egyúttal azt is, hogy a jövőbeli én tartalmazza a múlt-
bélit. Emlékként foglalja magába tehát a jelen a múltat, mely 
relációban a múlt bármit megtehet a jövővel, míg a jövő egyetlen 
eszköze az emlékezés vagy a felejtés.

Gyakran találkozunk a Rimbaud által megfogalmazott ér-
zéssel is, miszerint „az én egy másik” (Je est un autre), illetve 
az olsoni „sok leszünk” (we grow up many) különös tudásával. 
Mind ez Szőcsnél is számos változatban megjelenik: hol „másik 
éned” énekli a „belső éneket” („meghallod: lassú belső ének – 
/ beszél hozzád egy másik éned”; 1956 májusa, mikor még én 
is szőke voltam), hol az én határai mosódnak el („Én vagyok, s 
mégsem én vagyok”; Látlak nyírfáid között, Karácsonykor), 
hol érzékeli egy időben néhány évvel idősebb énje együttélését 
jelenkori énjével.

(Tudod, te kedves, van az a rögeszmém, amiről 
olykorolykor tettem is említést neked: időnként 
jelen van a tudatomban – nem mondhatom, 
hogy álmodom róla, mert tökéletesen éber és 
józan pillanataimban fog el ez az érzés –, je len 
van bennem valaki, valaki idegen; de ne gondolj 
rög tön tudathasadásra: pusztán csak érzem, 
hogy személyiségem egyszer csak át fe dő dik: 
hirtelen tudomást szerzek valakiről, aki ugyan
csak én vagyok. 
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[…] Néhány évvel előtte járok, s így mindig tud hat
ja: adott döntései mivel járnak. Azazhát, ő szin te 
nem is más, mint eleven válasz a „ha még egy szer 
tehetném, vajon hogyan is tenném?” kérdésre. […]

(Tudod, te kedves)

Van úgy, hogy a belső én ki is tud lépni önmagából („ha kilépnél 
magadból”; Egy éjszaka Walesben), és van úgy is, hogy ez a valaki 
„kinéz önmagán” (Fűrészkor népe / Távirat Tóth Krisztinának). 
Nemcsak maga az én, de a másik sem tudja, szerelmese valóságos 
volt-e, vagy csak kópia („nem tudod: őt csókoltad? vagy távolodó 
mását?”; Egy éjszaka Walesben), illetve hogy azonosak-e az 
azonosnak látszó szubjektumok („UGYANAZ VAGY? NEM AZ 
VAGY? AZ VAGY?”; A démon). 

A bennfoglaltság különleges eseteit képezik azok, ame-
lyekben a szubjektum másokat is magába foglal. Költészetében 
kiemelt jelentőséget kapnak a találkozások és az emlékezés bel-
sővé tevése következtében előállt inkluzivitások. A ben nün ket 
megérintő, fontos találkozások éppen azt jelentik, hogy at tól 
kezd ve hordozzuk egymást, hordozzuk a helyszínt és a sze mé-
lyeket, miként azok is hordoznak bennünket, többszörös benn-
fog laltságokat eredményezve:

valaki átmegy a vízen bennem,
szuszog a víz a vadrózsában,
fürdik a tenger a tengerszemben,
érzem az óceán szívverését:
csuklódban kitapintható,
ott hullámzik a vadrózsában
a tenger
vagy a Szent Anna tó
és hallgatom, hogyan beszél
egy elsüllyedt szigetről benned
vékony hangján egy hajdani városlakó
    ([befejezetlen])
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Vagy egy másik versben:

Mint égve felejtett helyzetjelző lámpa egy 
Peruból érkezett, vagy odatartó, de soha 
el nem indult repülő egyik szárnyán. Így 
hordozlak magamban téged.

(Rulett után, mikor a lámpákat eloltják)

A jelentést hordozó találkozások éppen azt jelentik, hogy a tu dat 
attól kezdve a másikat is magába foglalja, tárolva azt, aki va la-
mikor sokat jelentett a számára.

Míg egy árnyék föllopózik
pulzusodon, mint belső létrán:
mellkasodban a vértávíró
kopogtat,
 emlékeztet énrám,
jég veri el az ébenfákat,
kopogtat, énrám emlékeztet

míg a fekete lombok alján
öklömnyi vörös mókus reszket.
  (Talált gyerek az ébenfák közt)

Szőcsnél az emlékezés az egyik legfontosabb képesség, a 
bennfoglaltság legfőbb hozadéka, amely a belsővé tevés folya ma tában 
működik közre; nemcsak azért kap jelentőséget, mert az emlékezés 
által ad értelmet a múlt a jelennek, mint erre később visszatérek, de 
azért is, mert a felejtés meg nem történtté teszi a múltat.

Oly furcsa lény az ember!
Míg haláltáncát lejti,
életét, mint egy táskát
leejti, elfelejti.
  (Temetés Szentgyörgyön)
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Mindezen túl az emlékben a lét és a nemlét kapcsolódik szét bo-
gozhatatlan egységgé. Mint a Szerző a kiadóhoz című szövegben 
írja: „Különös fantom az emlék / s benne a lét és a nemlét”. A 
Jósvai Lídiának adott interjúban költészete legfőbb feladatának 
látja a felejtés ellen vívott küzdelmet.

Számomra az egyik legfelkavaróbb élmény az élet-
ben az, hogy milyen rettenetesen felejtünk. [...] Szin  te 
nincs is értelme a múltnak, mert valóságos múlt helyett 
csak valami olyan ködös massza él a tu da tunk ban, 
amelybe hol az idő keze radírozott bele, hol más kezek 
nyúltak bele... [...] nem lehet más feladata a tollforgató 
embernek [...] mint azokat az értékeket meg menteni a 
feledéstől, amelyek lét re jöttek közös tör ténetünkben. 
[...] ez valóban a küzdelem, az oly kor kilátástalan, de 
mégis kötelező küzdelem a fe lej tés ellen.51

Vagyis amire nem emlékszünk, az akárha meg sem történt 
volna. S ha már a közönséges halandó felejt, a költő, a „toll for-
gató ember” kötelessége emlékezni, megőrizni az em lé keket.

Ha pedig az emlékezés az egyik legfontosabb képesség, 
akkor ez az állítás fordítva is igaz: a felejtés a legszörnyűbb do log, 
ami csak történhet velünk. Ezért volna jó felállítani az elfelejtett 
dolgok hivatalát, ahol őriznék mindenki elfelejtett emlékeit.

Az emeleten balra volt az elfelejtett tárgyak 
osztálya, jobbra az elfelejtett dolgoké. 

[...]
– [...] ha ráismer, hogy ezt valaha tudta, vagy 

hogy ez meg ez magával esett meg: attól kezdve ismét 
emlékezhet rá, mi pedig töröljük a nyilvántartásból.

Töprengtem.
[...]

51  Jósvai 2007.
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– Általában mennyit szoktak keresgélni azok, 
akik idejönnek, hogy egykori vágyaikat, szerelmeiket 
és tudásukat megtalálják?

– Semennyit.
– Hogyhogy?
– Mikor megtudják, hogy az emlékeket nem le het 

személyek szerint kikérni, lemondanak az egész ről.
– És nem kíváncsiak a mások emlékeire?
– Nem tudom.
– Például arra, hogy ők maguk esetleg hogyan 

bukkannak föl a mások emlékei közt.
– A mások elfelejtett emlékei közt? – kérdezte 

a rabszolga. Aztán folytatta:
– De, biztosan van ilyen ember. De nem igazán 

sokan tudnak erről a mi hivatalunkról.
Szétnéztem az archívumban. Csak a legközelebb eső 
polcokat tekintettem át. Ezt nem én felejtettem el; ez 
sem az enyém; ez sem. Úristen – sóhajtottam – vajon 
hol van mindaz, amiről én feledkeztem meg.

(Az elfelejtett dolgok hivatala)

Az emlékezés egyik sajátossága, hogy alig irányítható – sőt, 
mintha önálló életet élne a tudatban, olykor jól meg is tréfálva 
hordozóját.

Feljő az emlék,
jő, elidőz:
hajjaj, mikor még,

mikor még almát
lopott a lány
és a csősz!
  (A postás)

Az emlékező feladata, hogy keresse magát az emlékezést, benne 
az emlékeivel – „cherchez la mémoire” (AZ ERDŐHÁZBA, 
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MIKOR? A HARGITÁRA, MIKOR?) –, ami lényegében azt je-
len ti, hogy szabad utat adjon az emlékek felszínre törésének. Az 
em lékek ter mészetes terepe a vers, mely őrzi a megélt emlékeket 
és a meg szerzett tudásokat; a költők feladata, hogy tudjanak és 
emlékezzenek.

A vers pedig üdvözlő kézmozdulat, integetés en nek a 
bennünket megelőzve-kísérő és velünk vé gül alig hanem 
konvergáló, ősnyelven beszélő társ kul tú rának: Tudunk 
rólatok, és várjuk a napot, mikor elő  jösztök, ezt mondja 
minden vers és minden egyes köl  tői kép. (Mi a vers?)

Ha pedig a költő feladata az emlékezés, a „költészettan” mi más 
le hetne, mint „emlékezéstudomány”.

dehogyis akarok én martirológiát előadni
itt a kolozsvári föld alatti tanszéken
[…]
legfönnebb költészettant
legfönnebb emlékezéstudományt.
    (Underground)

Az egyik versből megtudjuk, hogy még Isten is felejt – ám 
ennek a felejtésnek az emberek a legfőbb haszonélvezői, hiszen 
a nyelvet kapták vele. Erről ír A Napon kötet címadó versében:

A nyelv, amelyet a földlakók szíve megtanult,
nem más, mint amit Isten … amit Isten 
valamért …
azt tanulták meg, amit Isten elfelejtett.

Mint fiákerben talált gyűrűt
melyet valaki fölvett
fölvett s a Földre ejtett.
   (A Napon)



80
I   r   o   d   a   l   m   i

Másutt a költőnek a versben való bennfoglaltságáról ír: „A vers 
olyan, mint egy roló, mint egy ablakredőny, amelynek lécei a 
verssorok, átsüt közöttük a fény, s a roló mögött ott áll a költő és 
szárítkozik” (Mi a vers?).

A vers a hely megélésének alapvető terepe. Személyes tér-
kép, amelyen új dimenziókat hoz a viszony artikulálása. A hely 
pedig magába zárva tartalmazza a múltbéli élményeket, me lye-
ket a költő hoz felszínre. A múlt történései a konkrét, fizikai tár-
gyakban is elrejtőzhetnek: téglákban, falban, ketyegésben mind-
mind hallható, érzékelhető folyamatokról és személyekről ír.

aki mélyebb téglákba nézni képes,
hallja: a folyók lábnyomából
izsóp nő éjjel, Vízkeresztkor.
Mélyedj magadba. Hallgatózzál.
A holdkeltében málna-zaj van,
angyal szuszog a ketyegésben, 
izsóp növekszik bent a falban.
  (A befalazott lábnyomok)

Szőcsnél a tér leginkább „versvonalakkal” való átszőttsége okán 
őrzi a múltat: „valahogy ilyenszerűen van átszőve a tér, amelyben 
élünk, versvonalakkal” (Merre mutat a versünk?) – írja. De az is 
előfordul, hogy egy folyó rejt beszédhangokat; ez történik a már 
korábban említett Kolozsvári horror című versben, amelyben a 
Szamosból hallani egy női hangot:

Egy novemberi éjszakán, házkutatástól tartva, a 
folyóba dobtam egy magnószalagot. A te han god 
volt rajta: hiszen tudod, melyik szalag lehetett ez.

Azontúl még jó ideig, valahányszor átmentem 
azon a Szamoshídon, mindig téged hallottalak 
a vízből.

(Kolozsvári horror)
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Ám nemcsak a múlt a jelen bennfoglalt része, melyet az em   -
lékezet őriz és tár fel, hanem a jövő is. Az egyik izgalmas vers -
párban – az 1979-ben közölt Ezt a levelet című szövegben és az 
1982-ben keletkezett, majd 1986-ban közölt Egy falu ha  tá  rában, 
melynek neve: valamilyen Alsó…? vagy Felső című vers ben – 
egy-egy olyan találkozásról ír, amelyek előre-, illet ve hát ramutatva 
adnak egymásnak különös jelentést. A pró za  szöveg be szélője 
– azé a levélé, amelyet az 1979-es jövőbe he lyez küldője – egy 
elhaladó vonatban ülő fiúban önmagát is meri föl; a lányt azonban 
nem tudja hová tenni, őt csak 1982-ben történt megismerkedésük 
után azonosítja az 1979-ben vo naton látottal.

(Ezt a levelet 1979ben írom majd neked. […] A sínek közül 
láttam, hogy az egyik vonatablakban ott áll egymással 
szemben egy fiú és egy lány, és szótlanul nézik egymást. Én 
pedig hallatlanul meglepődtem, mert a fiú egészen olyan 
volt, mint én, a lány viszont ismeretlennek tűnt. 
Ám nem sokkal később megismerkedtem azzal a 
lánnyal, és ez te voltál. De ma sem tudom, hogy 
valamilyen képmásaink voltak azok ott, vagy magunkat 
láttam egy 1982es vonatban? […]

(Ezt a levelet)

1982-ben pedig a fiú és a most már ismert lány szeme előtt za-
katol egy vonat, benne maga a fiú – 1979-ből. A fiú felismeri azt 
a múltbéli képet, benne a fiúval és a lánnyal, amelyet akkor elő-
re vetítve a jövőbe képzelve látott. Ők ketten nézik a távolodó 
vonatot, benne a múltbéli jövőből ismert fiúval.

Nos: a főúthoz közel pillantod meg, egy domboldalon, 
a száradni szétszórt széna és a tegnapelőtti napfény 
kölcsönös zuhatagában * A kék-fehér égbolt alatt a 
szoknya: mint egy kiásott és megfestett forrás: az 
emlékezet paradicsomszín textíliái * A közeli, eddig 
észre sem vett kisvasúton érkezel, az utolsó tehervagon 
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fékezőfülkéjében: föltűrt ujjú ingben integetsz a lánynak, 
és (szántszándékkal?) nem veszel tudomást mellette a 
fiúról * Holott te magad vagy az a fiú is, a fűben: vissza 
is intesz onnan a másiknak * A lány nem is érti ezt az 
egészet, s míg a vonat rágógumivá zsugorodik, elhaló 
kattogással tekercselve elő belső orsóiról maga és a 
domboldal közé a távolságot, a fékezőfülkéből integető 
fiú szíve elszorul: hogy ezt a lányt, ezt a domboldalt 
és ezt a délutánt, anélkül, hogy megérinthette volna: 
mindörökre, Mindörökre elvesztette *
De ugyanez a fiú! ugyanő! hirtelen fölismeri most már ott 
a domboldalon, hogy ez, ez az a lány, azon a délutánon, 
akit onnan a vonatból... * „Most van ak kor”, gondolja * 
Hangján átüt a felismerés: most van akkor * A lány közben 
sajnálkozik: vissza kellett volna integetnem * Sebaj – így a 
fiú – integettem én * Viszont az nem pontosan ugyanaz, 
nevet a lány, és nem is sejti, hogy de igen, ugyanaz, igen

Azóta mindhárman szétszéledtek,
fogukig ér a tó, belülről
szájukig ér a Medve-tó.
Vonatok hozzák-viszik őket,
léptükben luminál hallható.
Vonatok viszik-hozzák őket
s kísérti őket a fölismerés:
hogy hiszen akkor... hogyha akkor...
s már ez sem kevés.
Ez nem kevés.

(Egy falu határában, melynek neve: 
valamilyen Alsó…? vagy Felső…?)

Olyan vers ez, amelyben – Kulcsár Szabó Ernő megfigyelését 
alkalmazva, miszerint „ha a másság nem tartalmazza az én 
mozzanatát, nemcsak észlelhetetlen, de elgondolhatatlan ma-
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rad”52 – a másik explicit módon tartalmazza az ént, az én pedig a 
másikat, ezért észlelhető és elgondolható. A vers terében ek ként 
találkoznak idősíkok a múltból és a jelenből. Hasonlóan az Egy 
falu határában, melynek neve: valamilyen Alsó…? vagy Felső…? 
című vershez, Szőcs másutt is ír kétidőbeli önmaga találkozásáról:

A szoba két sarkában elhelyezett két telefon 
szám    láját nem egyszerre hozzák ki – feltéve, 
hogy a pedantéria erénye a maori postának. 
Egyik te le fon holnap cseng, a másik ma. Ebből 
per  sze az kö vet kezik, hogy ha én itthonról. Ko-
lozs várról mind a két számot hívom, az illető 
szo bában el he lyezett mind két készülék szá-
mát, akkor egyik kagylóban a mai, másikban 
a holnapi – vagy tegnapi, attól függ, honnan 
néz  zük – hangom fog hallatszani. És ha valaki 
ab  ban a szobában egymás közvetlen kö zelébe 
he lyezné a két kagylót – úgy, hogy egyik ből át -
hallsszék a beszéd a másikba –, akkor, a két ké-
szü lék segítségével, beszélhetnék holnapi vagy 
teg napi önmagammal. Azt gondolom, hogy ez 
nagyon emlékeztet a költészetre – a vers egyik 
alap feladata mindez, beszélgetni az zal az ön-
ma gam mal, aki voltam, és azzal, aki le szek. 
(Mer re mutat a versünk?)

Annak érdekében, hogy lehetővé tegye kétidőbeli önmaga ta lál -
kozását, a költőnek rendelkeznie kell az időben történő „vissza-
eresz kedés” képességével: „Hiszen te / ismered ezt a ké pes ségem 
– vissza tudok ereszkedni az időben” (Az az idegesítő, állan dó 
ko pácsolás). 

Szőcs számára kiemelt fontosságú továbbá a gondolatot 
bennfoglaló szellemi hagyomány. Egyik versében például arról 

52  Kulcsár Szabó 1992: 23.
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ír, hogy a föld alatt helyezkedik el az a kazamata, amely a tudást 
őrzi járataiban:

és e mélységes kazamatából
szivárog elő mindig egyre több
a legelső tudás zamatából:

át-átsüt a tudás, ernyőit kinyitja bennünk,
a többi ízen átszivárog,
mint másvilágon másvirágok

    (Az ízek másvilága)

Szőcsnél a szöveg – kölcsönös bennfoglaltságok formájában 
– más szöveget, szövegeket őriz. Ezt a – Hegyi Pál által „ kulturális 
kozmopolitizmusságnak”53 nevezett – performatív aktust hajt ja 
végre a Kettős szonett, amelyben ölelkezve kapcsolódnak egy-
más hoz a két szonettből találkozó sorok.

– Látod: egymásnak szoruló fej szív fogsor
villamosszékre leszállt elégő pintyek

s szárnyverdesés és fog koccan egyszer sokszor
fog közt szétszakadó nyelv – 
szakadhat mindegy

így mi ketten s kövek a szívkamrában –
– Kő morzsol minket kövek 
darálnak s lángok

égő pintyek a telihold kőgyomrában
havazás bennünk kioltott 
vasfullánkok

– Hova lett copfod az a haj hol a kontyod
megnő még rajtad a haj, megnő 
még, megnő?

nem nő meg többé többé már le se bontod…
53  Hegyi 2018b.
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– Nem tűzöm föl – már többé – 
fedjen csak kendő –

– … mi lett vele, én soha nem simogattam!
– Nem számít, hogy volt régen, 
simogass mostan

– Szép hajcsatom van, neked adjam, ne adjam?
– nézd, mit kapsz tőlem: szép fehér 
ing, kimostam,
viseld, ez óvjon, kinn most tél 
csikordul

nézd, havazik bennünk, bronz-zöldre éget
suttogás bennünk és hó hull és hó 
hull

összeforrasztva minket két szonettben,
ölelsz, ölellek, még, még, elveszetten

– Ölelnélek tizennégy karral téged
mint egymást látod ezek a 
szonettek

ahogyan ezek ölelkeznek ketten
kik ketten egyként egymásnak 
születtek

lásd összeillenek a sziluettek
szét nem szedhető párban, 
összetetten

mert eggyé lettek teljes eggyé lettek
(Kettős szonett)

De a hétköznapi tárgyak is rejtenek belső jelentést – olya-
nok, mint például a telefon, miközben a sors egy kútban lakik:

a fiú töpreng, arra gondol
hogyan lehetne előhívni
a csöngetést a telefonból
[…]
Kútjaiból a sors kikel
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mély kútjából a sors kimászik
hallgatózik majd visszanéz
  (A föld alól a sors kinéz)

Az olyan versekben sem sérül a bennfoglaltság állapota, ame-
lyekben a térbeliség többszintű voltára utal az alatt névutóval (ill. 
határozószóval), hiszen ezekben egyfajta rétegzettségről van szó, 
még a jelenségen belül. Ilyen pl. a Vers a végtelen programokról 
cí mű költemény, ahol egy lineáris folyamat szakaszairól van szó. 
Hasonlóképp nem mögöttességet ír le a Virradat a víz alatt 
című versben, pusztán bennfoglaltságot: a vízben való benn-
foglaltságot. Miként a Fű a hajadban, avagy: Hintó a cser mely
par ton című versben is, ahol az alatt névutóval megint csak a 
nyelv vezeti félre beszélőjét, hiszen a szobor valójában nem a víz 
alatt, hanem a vízben van, a vízben bennfoglalt.

Lenn a hintó-roncsokat inda kússza
mossa csermely rézízű sárga vízzel
bányatündér táncol a tárnaszájnál
Fű a hajadban

Vidra leskel nézi a hintót félve
lép a hágcsó-fokra, benéz a roncsba
bajsza reszket, homloka ráncba’ töpreng
– fű a hajadban –

földre csosszan, cammog a térdig érő
parti fűben, tépi a bolyhos édes
árvalányhaj-bokrokat ölbe fogja
(FŰ A HAJADBAN)

fű-nyalábját s mélyen a víz alá száll,
lenti szobrod megleli tesz-vesz – ó, most
ott is alsó szobrodon is világos
fű a hajadban
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Összefoglalva elmondható, hogy az isteni lényeg bennvalóságának 
mintájára valósulnak meg Szőcsnél a különböző bennfoglaltságok. 
A szubjektumba foglalt más ének, a másokat bennfoglaló szub-
jektumok, a tudatban és a versben tárolt emlékek, a versbe foglalt 
költői szubjektum, a helyben bennfoglalt, abban őrzött múlt, 
a jelenben őrzött múlt és jövő, a múltban és a jövőben őrzött 
szubjektum, a gondolatot bennfoglaló szellemi hagyomány, 
a más szövegeket őrző szöveg, a hétköznapi tárgyakban fog-
lalt belső jelentések – ezek esetében rendre a külső belsővé vá-
lásának folyamatában jönnek létre a bennfoglaltságok. A meg-
élt találkozások és a megélt életesemények úgy válnak költői 
tartalommá, hogy az istenit megközelítő belső lényeggé lesznek. 
Ez pedig talán a legtöbb, amivel a költészet az isteni lényeghez 
közelíthet.

Zárlat

Végül engedjenek meg egy személyes olvasói megfigyelést. 
Majd’ negyven éven át tartott barátságom Szőcs Gézával, s 
ez alatt a négy évtized alatt mindvégig olvasója voltam. Talán 
mind egyik kötetét és mindegyik versét olvastam – így talán nem 
megalapozatlanul hihettem azt, ismerem ezt a költészetet, ne-
kem újat már nem mondhat. Ám most, ahogy e tanulmány meg-
írására készültem, egészen váratlan dolog történt: egy új hangot 
hallottam meg a versekben, s rá kellett döbbennem, hogy ez a 
halott költő hangja. Azelőtt sosem kerültem ilyen helyzetbe: 
hogy életem nagyobbik felében jelen van egy költőbarát, aki-
nek a hangja az évek során ismertté és természetessé vált, majd 
meghal, s azután ugyanazok a versek, az ismertnek hitt ver-
sek olyan jelentéseket állítanak elő, amilyeneket azelőtt nem 
hallottam meg. Azért mesélem el ezt a váratlan olvasói ta-
pasztalatomat, mert valójában ez nem is személyes élmény, ha-
nem a recepció ritkán tárgyalt elméleti kérdése arról, hogy a 
halál miként változtatja meg olvasásunkat. 
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Nézzünk néhány példát. A halál egyértelműen új olvasatot 
követel a következő, Sztár atyuska rulettje című versben.

Veletek maradok. Nem épp mindig, de itt 
leszek majd
beleoldódva ebbe
abba

például óra-számlapokba
vagy táncléptekbe egy kevéssé
s szívhangokba egy röntgen-őszön
és ismeretlen katonákba

mert itt leszek még félig-meddig,
elbújva gyors rulettgolyóba
és pontatlan statisztikákba
s hóemberekbe hébe-hóba
és számlapokba 
  mutatókba

Még inkább egyértelmű ez az új olvasat az Időszerűségét vesz
tett végrendelet – dal a kolozsvári fiúkhoz (kel. 1982; megj. 1986) 
című versében, amely egy sajátos halálközeli élmény pro duk tuma: 
amikor a költő valóságos, több hónapig tartó politikai ül döztetése 
során joggal érezhette úgy, hogy nem éli túl a meg pró báltatásokat, 
a rá vadászó Ceaușescu-titkosszolgálat haj szá ját. Egy valóságos 
helyzetből született költeményről van te hát szó, amelyben az egyes 
szám első személyben beszélő a vá ra ko zása szerint hamarosan 
bekövetkező halála utáni helyzetre vo natkozóan rendelkezik. A vers 
erejét a végrendelkezés pe r  for matív aktusának végrehajtó hatálya 
adja, amin mit sem vá l  toz tat a rendelkezés megszövegezésének 
a címben jelzett utó la  gos sága (vagyis hogy akkor született a vers, 
amikor már a vég ren del ke zés „időszerűségét vesztette”). Ám a majd’ 
40 évvel ké sőbb be kö vetkezett halál valóságos végrendeletté emeli a 
verset, erős per for matív hatállyal.
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Azt persze tudjuk, hogy például a festő halála azonnal felveri 
műveinek az árát – erről szól Mark Twain egyik utolsó műve, az 
Is He Dead? című színdarab (amelyet Géza egyébként nagyon 
szeretett volna színre vinni, miután felesége, Gergely Zsuzsanna 
lefordítja), amelynek főszereplője, a festő éppen azért játssza el 
saját halálát, hogy felverje festményei árát. De Mark Twain nem 
ír arról, hogy a festmények jelentése változik-e azután, hogy a 
művész meghal. Talán nem is változik – hiszen egészen más a 
vizuális művek interpretációja, mint a verbálisoké. 

Ugyanakkor abban biztos vagyok, hogy a Szőcs-versek ér-
tel mezése új dimenziókkal bővült azután, hogy szerzőjük el tá vo-
zott, mégpedig éppen a tanulmányom elején említett okok ból: 
most már a nincs felől közelítjük meg a vant, ami bi zony jóc s-
kán átértelmezi ezt a vant. Számomra többek között az öröm-
köl tészet, az immanencia, a percepció és a partikuláris hang -
sú lyos megjelenését jelenti az új dimenziókkal való bővülés: a 
benn valóságok és a bennfoglaltságok felismerését, e képesség 
ho  za dékának örömét. Ezért meggyőződésem, hogy miként meg-
ta  nuljuk a bennfoglaló jelenségekben meglátni a jelentést, úgy 
fo gunk Szőcsre és a bennfoglalt jelentésekre valóban rátalálni. 
Hiszen ezt ígérte:

s ott leszek ébren az esőben
s a fűben alvó réti sasban.
Meggyűlt az eső vagy a hó
a pincében ha-
gyott sisakban.
  (Egy szekér tengeri)

Vagyis Szőcs Gézával is az történt, amiről Edgar Poe síremléke 
(Le Tombeau d’Edgar Poe) című versében Mallarmé írt Poe-ról: 
költészete a halálban, az örökkévalóságban nyeri el igazi je len-
tését – „Ahogy önmagára átváltja az öröklét” (Tel qu’en Lui
même enfin l’éternité le change) (Illyés Gyula ford.).
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