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Bollobás Enikő

Emontekiő és a végtelen programok
— a tanulmányok elé
Szőcs Géza idő előtti távozásával a kortárs magyar irodalom
egyik legnagyobb költőjét veszítette el – sokak szerint a leg
nagyobbat. Több, mint huszonöt kiadott kötetben és számta
lan elszórtan, lapokban megjelenő írásával gazdag életművet
hagyott hátra – verset, prózát, drámát, operalibrettót, esszét,
naplót, műfordítást –, melyet az irodalomtudomány még alig
kezdett szisz
tematikusan feldolgozni. Bár már a hetvenes
évektől folyamatosan nagy számban találunk kritikai reflexiókat
műveire, Szőcs költészetének elméleti megalapozottságú értel
mezése és értékelése csak most, az életmű lezárása után tör
ténhet meg. Tanulmánygyűjteményünk több fejezete ehhez a
szisztematikus tudományos feldolgozáshoz igyekszik hozzá
járulni, míg néhány más fejezet a tudományos diszkurzust fél
retéve lírai hangon értékeli a költőtárs művészetét, búcsúzva a
baráttól és pályatárstól.
Könyvünk címét Szőcs költészetének egyik gyakran vissza
térő toposzából vettük, és az 1977-es Kilátótorony és környéke
kötet címének szintaktikai szerkezetébe helyeztük. Az Emon
tekiő alakzatilag katakrézis, vagyis egy létező szó új, mindaddig
nem létező jelentéssel való felruházása, amely az Enontekiö finn
helységnév szándékos vagy véletlen átírásaként jött létre egy
különös jelentésbővítéssel. Szőcsöt megragadta a finn Lapp
föld egyik legtávolibb városa nevének a hangzása, amely a finn
ugor nyelvrokonság révén magyar fül számára sem cseng ide
genként (különösen Emontekiőként). Ám pusztán annyit tudott
Enontekiőről, amennyit egy turistakalauzban olvasott: hogy az
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északi sarkkörön túl fekszik, így nyáron az éjféli nap, ősztől ta
vaszig pedig az északi fény ragyogja be az eget. Szőcs az Enontekiö
szót új jelentésekkel látta el, és költészete egyik szervező alak
zatává tette, olyan katakrézist alkotva belőle, amely valóban a
je
lentésbővülés különös, nyelvi és mentális meglepetést hozó
trópusa. A katakretikus jelentésbővítés hangalapú, amennyiben
tartalmazza a rejtélyes városnevet, felidéz egy női nevet, s ezt a
fonetikai komplexumot „a lehetséges birodalmának” szemantikai
elemével látja el. Ez az a helyszín, ahol megvalósulhatnak az álmok,
ahol sem a trianoni országhatárok, sem az elnyomó rendszerek
nem állnak a vágyak és a szerelmek útjába. És amelynek különös
világába örökké tervezhető az utazás.
Több jelentős versében találkozunk ezzel a szemantikai
lag bővített fogalommal, többek között A végtelenből kivont vég
telen, a Kalendárium, az Esti ima [Részlet az Emontekiőből], a
Kalendárium és a Változatok egy variációra [Emtkiő] címűekben.
Ezek mellett éveken át dolgozott egy Emontekiő-cikluson,
amely akár egy végtelenített szalag, foglalkoztatta 1982 és 1986
között. Az történt ugyanis, hogy a szülők kolozsvári lakásába
rendre betörő Securitate-tisztek mindig elvitték az épp elkészült
verseket, amelyeket az Emontekiő-ciklusba szánt. Egy 1985. július
24-én kelt levélben ír először az Emontekiő-ciklus elkobzásáról:
Idestova egy hónapja vitték el az Emontekiőt (is, egy
csomó minden egyébbel együtt) – ha nem adják vissza,
pert indítok szellemi vagyon és személyes tárgyak
eltulajdonítása miatt. Nem mintha számítanék az
eredményre (most már nekifogtam úgyis újraírni az
egészet, s persze ebben – az ő szemszögükből nézve
– nem lesz köszönet), hanem csak úgy, becsületből.
Majd 1985. október 8-án hasonló eseményekről számol be:
És képzeld, az újra megkezdett Emontekiőt megint
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Szőcs Géza Kalendárium című versének kézirata

elvitték. Azt sem tudtam, sírjak-e vagy ne
ves
sek
ezen; de tudod, hogy minden újraírásnál gazdagabb
és tökéletesebb lesz. […] S lehet, hogy lesz egy har
madik újraírás? vagy egy nyolcadik? Ki tudja. Erről
írok magában a szövegben is majd.
Valóban született vers ezekről az újraírásokról: a Vers a végtelen
programokról című, melyben arról ír, hogy végtelen programok
irányítják életünket, végtelenítve nemcsak a versírást, de a ver
seket előhozó érzelmeket is.
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Szerelmünk alatt van egy másik,
a program alatt:
		
egy másik program
a szörnyekben egy másik szörny él,
a jog alatt egy mélyebb jog van –
búvópatak az életünkön
átvilágító csillagokban:
szerelmünk alatt van egy másik.
[…]
Egyszer majd te is belekóstolsz
a borban úszó mélyebb borba
E VERS ALATT IS VAN EGY MÁSIK
és beleolvadsz, velem együtt
a végtelen nagy programokba.
Ekként elmondható, hogy az Emontekiő-versek a vég
te
le
ní
tett újra-/továbbírási és újra-/továbbszeretési impera
tí
vusz
ra való költői reagálásként születtek. És bár külön Emontekiőciklus végül nem állt össze, az alakzat fel-felbukkan több vá
logatásban, így A szélnek eresztett bábuban, Az uniformis lá
togatásában és A vendégszeretőben, a legteljesebben pedig A
sirálybőr cipőben. Utóbbi, 1989-es kö
tetben talán az összes
Emontekiő-vers szerepel, olyan burkoltabb utalásokkal együtt,
mint A végtelenből kivont végtelen című versben szereplő; itt az
explicit módon ki nem mondott, inkább a szavak között elrejtett
Emontekiő újabb szemantikai elemekkel bővül, a reményvesztés
és az elbizonytalanodás elemeivel: a szerelemből már csak egy
„kivonhatatlan szempár” maradt, és nem tudja, egyáltalán bíz
hat-e Emontekiő létezésében.
Így rémlik neki; egy kivonhatatlan szempár,
ennyi maradt*, meg egy település neve, oda
volna jó eljutni egyszer, ha ugyan létezik. […]
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Szőcs Géza Vers a végtelen programokról című versének kézirata

* Ennyi maradt, és mindezek mellett még,
persze, az örök tervezgetés:
VÉGTELENBŐL A VÉGTELENT KIVONNI
ÉS VÉGEST A VÉGESSEL ÖSSZEADNI.

Kötetünk az Emontekiő katakrézisének minden ele
mé
hez kapcsolódik: a korpuszt átható, itt-ott visszatérő toposzhoz,
amely nem metaforikus módon jeleníti meg a hely vonzását, a
katakrézisalkotás innovatív költői módszeréhez és a végtelen
programok szőcsi elképzeléséhez. Hiszen Szőcs Géza költészete
abban az értelemben is végtelenített, hogy az utókorral való

10

I r o d a l m i

dialógusban újabb és újabb interpretációs narratívákat hív elő,
mintegy az értelmezést is végtelenítve.
Cristian Réka felvezető írása vázlatos betekintést nyújt a
szerteágazó munkásságba, felvonultatva az életút legfontosabb
állomásait és szemezgetve az életmű tartóoszlopaiként működő
néhány szövegből (Ady Bustyánál, Délkelet, Indián szavak a
rádióban, A tisztásig vezető út). A szerző a konzervativizmus,
a kozmopolitizmus, a próteuszi átváltozás és a permanens újí
tás együtteseként írja le Szőcs művészetét, aki többek között „a
szóeredet, a hangzás, a szószemantika és a felidézett költői kon
textus összejátszásának újszerű jelentésalkotásával” kísérletezett.
Horváth Kornélia az 1975-ös Te mentél át a vízen kötet ma
gyar és világlírai áthallásait vizsgálva mutatja be, hogy a Szőcsmű milyen sok szállal kapcsolódik a magyar- és világirodalmi
elődökhöz és a kortársakhoz. Az azonosított áthallások között
olyan szerzők szerepelnek, mint Robbe-Grillet, Homérosz, Es
terházy, T. S. Eliot, Weöres, Hauff, Babits, Ottlik, Cortázar, Pus
kin, Poe, Radnóti, Petri, Kazinczy, Berzsenyi, Kafka, Szilágyi
Domokos, Nagy László, Tandori, Pilinszky, József Attila, Nemes
Nagy Ágnes, Ady, Tóth Árpád, Kosztolányi, Mándy, Kányádi és
Octavio Paz, akik mellett Horváth Kornélia felfedezi egy Emer
son, Lake and Palmer-szám és egy Louis de Funes-film evoká
cióját is. Mindennek rögzítése nemcsak filológiailag alapvető
fontosságú, de elméletileg is, hiszen az újraírás vagy újjáírás
korai megjelenéséről van szó, ami Szőcsöt a magyar poétikai
posztmodern egyik első képviselőjévé teszi.
Bollobás Enikő az isteni létmódjának emberi megjelenéseit
mutatja ki Szőcs költészetében, végigkövetve mind a szorosan
vett immanencia, azaz Bollobás terminológiájában a „benn
valóság” vagy „bennlétesség” szerkezetét, mind a tágabb értelmű
inkluzivitás, azaz a „bennfoglaltság” konstrukcióit. A szerző rá
mutat, hogy a Szőcs-verset intonáló öröm az isteni létmód ma
nifesztációinak felismeréséből adódik, egyrészt a hétköznapi dol
gokban való immanenciára való ráismerésből, másrészt az isteni
bennlétességet emberi dimenziókba helyező bennfoglaltságok
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regisztrálásából. Szőcs költői világának visszatérő toposzai
ezek a konstrukciók, amennyiben rendre olyan jelenségekről
ír, amelyek az isteni lényeg bennlétességének mintájára benn
foglalók, azaz másokat tartalmaznak. Cáfolva a Szőcs-kritika
néhány általánosan elterjedt állítását Bollobás kimutatja, hogy
Szőcs költői képei a legritkább esetben metaforikusak, még
kevésbé tartalmaznak szimbólumokat vagy önmítoszokat: nem
valami más helyett állnak, hanem önmagukra vonatkoznak. A
költő szándéka nem a valóságot értelmező mögöttes vagy fe
lettes rendszer megalkotása, hanem leírni azt, „ahogy tényleg
van” (mint A száztizenhetedik búcsúzás – Jól figyelj lélek című
versében írja), rendre a partikulárisból kiindulva és ünnepelve a
puszta észlelést.
Hegyi Pál a nyelvi immanencia feltárásának impe
ra
t
í
vuszát vizsgálva tárja fel azt „a lingvisztika és filozófia met
sze
t
ében lo
ka
lizált poétikai teret”, ahol a Derrida, Hei
deg
ger, Saussure, Jakobson, Petőfi S. János, Altieri, Eliot, Olson,
Duncan, Levertov nevével fémjelzett filozófiai, poetológiai és
poétikai kapcsolódások láthatóvá válnak. A személytelenített
meg
szólalás és a nyelvjátékok kapcsolatát meg
világítandó,
Hegyi számos retorikai alakzatot mutat be a költői corpusban,
köztük a kancsal rím, a kecskerím, a kiazmus, a paronomázia, a
metaszeméma, az allegorikus oximoron és a katakrézis trópusait,
melyek „valamennyien a párhuzamosság hierarchizáltságának
eldönthetetlenségére, kromatikusságára, oda-vissza ingázó je
lölési folyamataira játszanak rá”. Az Elődök című vers szoros
olvasásával pedig azt mutatja be, hogy Szőcs verse miként
nyitja meg az emlékezés végtelen terét, miközben „a nyelv reg
resszióját a jelölés folyamatainak mély struktúráihoz forgatja
vissza, ahol a jelölt és jelölő közti ingázó mozgásban, a jelentések
visszaháramlásában megnyíló lehetőségként immár a nyelv
beszél.”
Vöő Gabriella a metaforikus szemléletnek az állati szub
jektumot megjelenítő versekben tetten érhető visszaszorulását
taglalja, kapcsolódva Bollobás Enikő és Hegyi Pál állításaihoz, ame
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lyek a nem-metaforikus/immanentista írásmódot Szőcs költésze
tének uralkodó jegyeként írják le. Vöő a zoopoétika keretezését
használva elemzi azokat az „állatos verseket”, amelyekben a költő
nem emeli „az emberi szubjektivitás és értékrend terébe” az álla
tokat, hanem segítségükkel megkísérli az „állati léttel való szem
benézést” és az állatokkal való együttgondolkodást. A szerző
előbb egy korai versben, a De a szó az szó címűben mutatja ki a
kortárs magyar költészetben olyan gyakori metaforizációs kény
szert felváltó radikális szemlélet megjelenését, amelyben egyér
telmű az állat önmagában való létezőként történő kezelése. Ezu
tán Az al-legóriás ember néhány darabjában éri tetten az ember
központú szemlélet visszaszorulását, valamint „a rádöbbenést
az állatok és a költészet világának átfedéseire”. Az állattá válás
verseiben Vöő kimutatja mind az állatokkal való gondolkodás és
a nyelv összefüggéseit, mind az állatokkal való azonosulás és az
erdélyi költői identitástudat kapcsolatait.
Kurdi Mária előbb Szőcs verseinek angol fordításait veszi
sor
ra, bemutatva Clayton Eshleman, Len Roberts, Herbert
Woodward Martin, Paul Sohár, Léb Erzsébet, Elizabeth CsicseryRónay, Donald Morse és Bertha Csilla munkáit, és felvonultatva a
legfontosabb antológiákat és gyűjteményes köteteket (Homeland
in the Heights: An Anthology of Post-World War II Hungarian
Poetry; Down Fell the Statue of Goliath; A Nation Dismembered).
Kurdi külön tárgyalja a Szőcs verseiből Paul Sohár által készített
amerikai kiadású válogatást (Liberty, Rats and Sandpaper), amely
rövid költemények mellett tartalmaz egy rövid szemelvényt
a Liberté ’56 című drámából, valamint a Gloria Steinemnek a
’80-as években írt nyílt levelét a Ceauşescu-diktatúrában az ál
lam által szankcionált nőgyógyászati zaklatásokról. Írása más
odik részét Kurdi Szőcs Géza saját angol nyelvű fordításainak
szenteli. Az angol Szőcs hatodik vagy hetedik nyelve volt, s
versfordításokból is valószínűleg többet készített román, francia,
orosz, német és olasz költők műveiből. Az angol-amerikai
versfordítások mégis különleges helyet foglalnak el a műfordítói
kánonban, mert valamiféle különös szellemi affinitás termékei,
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jelezve a poétikai rokonságot egy szinte organikusan összeálló
költői hagyománnyal, amelyet többek között Donne, Melville,
Whitman, Dickinson, Jeffers, Eliot, Pound, Williams, Olson és
Bernstein neve fémjelez.
Turczi István a barlangrendszer metaforájával ragadja meg
Szőcs költői világát, amelynek karsztosodó rétegekből vájt belső
tereit „csendes alászállással” kell az olvasónak megközelítenie. „A
vers olyan emberi elme alkotta zárt, megformált szövegalakzat,
amelynek továbbképződését nagy
ban be
fo
lyásolja a kifejezni
vágyott érzés vagy gondolat oldottsága-tömörsége; a társadalmi
és környezeti szféra minősége; végül a megszületésekor kapott
közvetlen impulzusok mértéke.” Turczi a metrikai alapformákat
módosító sajátos mér
tékeket, a nagy témákat, a költői és
prózai szövegekben gyakran ismétlődő motívumokat és a
verseket inspiráló életfordulatokat fordítja le nagy metaforája
vehíkulumának összetevőire, amelyek együtt alkotják a rejtelmes
és örök változásra képes „Szőcs Géza-cseppkőbarlangot”.
Farkas Wellmann Endre a Szőcs-vers legfontosabb jel
lemzőit mutatja be az utolsó, még kiadatlan A Sétatér – Szel
lemvasút a Szamos partján című verseskönyvben, amelyet ha
lá
la előtt Szőcs a legközelebbi munkatársra és köl
tőbarátra
bí
zott. A költészet meghatározó attribútumai között Farkas
Wellmann a Kolozsvárhoz, a város helyszíneihez, jelenségeihez
és embereihez való mély kötődést emeli ki, amely nemcsak to
pográfiai kiindulópontként fedezhető fel, hanem „univerzálisan
érvényes poétikai és gondolati építményként” is, amely „életre
szóló emberi és művészi, politikai és gondolkodói tartást, illetve
magabiztosságot” adott a költőnek. Farkas Wellmann szerint
előbb a kolozsvári fizikai jelenléttel, utóbb pedig az Erdélytől va
ló eltávolodással hozhatók összefüggésbe a korábbi könnyed já
tékosság, illetve a későbbi keserűség hangjai is. A hátrahagyott
kötetben azután újabb hang fedezhető fel, a búcsú hangja,
amely megint csak a város mint origó vonzásából vezethető le.
Itt a Kolozsvárra való visszatérés toposzai és poétikai gesztusai
dominálnak, egyúttal ez a könyv lesz „Szőcs Géza végső búcsúja
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attól a világtól, amelynek nem győzött elég jót tenni, és amely
elől végül a halálban keresett menedéket”.
A tanulmányok korábbi változatai előadásokként hang
zottak el ELTE BTK Tématerületi Kiválósági Program „Ha
gyomány és újítás az irodalomban” kutatócsoportja Közelítések a
kortárs magyar lírához című konferenciáján 2021. május 28-án.

