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Nem tudok elfogódottság nélkül Szőcs Géza leg-
újabb kettős-kötetéről (mostantól csak a könyv…) 
írni. S bár jól tudom, hogy egy könyvrecenziót a leg-
tragikusabb megoldás magánömlengéssel kezdeni, 
most mégis valami ilyesmi következik, ha nem is fel-
tétlenül az. Mindössze szeretném megmagyarázni, 
miért az elfogódottság, miért a távolságtartás lehe-
tetlensége, egyáltalán, ha mindezek megvannak, mi-
ért is írok mégis erről a könyvről? Kezdjük ott, nem 
tagadható az ügyben az érintettségem. Jómagam is 
sokszor és hosszan üldögéltem Sziveri János beteg-, 
majd halálos ágyánál, néha éppen Szőcs Géza tár-
saságában, és meséltem neki arról, amit ő már nem 
láthatott, vagy nem tapasztalhatott meg. Persze, nem 
úgy meséltem, ahogy Szőcs mesél ebben a könyvben, 
nem voltam ennyire invenciózus és a szó legneme-
sebb értelmében szertelen, és nem is tartottak egy 

irányba a történeteim. Hogy Szőcs Géza sem ezeket 
a történeteket mesélte el neki, az teljességgel nyil-
vánvaló, egyben lényegtelen is. Ami bizonyos, Szive-
ri valóban erős érdeklődést mutatott Erdély és Ro-
mánia iránt, követte az ottani változásokat, minden 
érdekelte, ami onnan jött, akár történés, akár kitalá-
ció, akár mese, mert mesélhetett volna bármit egyik 
(átmeneti) földönfutó a (át tartó) másiknak, ahogy 
talán mesélt is, nem az volt a fontos, hogy mit mond, 
hanem, hogy hogyan mondja, és neki mondja, mert 
amíg hallgatja, addig él, s amíg készül elutazni Erdély 
tündérködébe, addig nem a halál az elsődleges és 
egyetlen aktuális programja. 

Nem tudok ezeknek a meséknek – én így hívom 
Szőcs Kolozsvár-történeteit – a geneziséről sokat 
mondani, feltételezem, hogy írójuk „menet közben” 
rádöbbent valamire, amire mi is rádöbbenhettünk, 
miután elolvastuk a könyvet. Ahogy az életbe be-
felé tartó gyereknek szüksége van, lehet a mesére, 
hogy azután abból kiszűrve épp a csodás elemeket, 
valóságtartalommá alakítsa át azt, ugyanúgy szüksé-
ge lehet az életből kifelé tartónak is a mesére, mely 
ahhoz az irrealitáshoz képest, hogy meg kell halnia, 
mégiscsak a reáliák terepén mozog. A könyv me-
séit a közbeiktatott párbeszédek – a remény folya-
matosan megcsillanó szálai – fűzik össze. A mesélő 
biztosítja Sziverit, mindent meg fog mutatni – egyet-
len mozzanat kivételével – neki, el fog a nagybeteg 
utazni Kolozsvárra, végig fog menni a fényes tenge-
lyen, számba véve a számtalan templomot stb., a saját 
szemével fog meggyőződni mindenről, ami ezekben 
a történetekben valóságként álcázva felbukkan. Va-
lóság és álca. Fájdalmas emlékezés, hogy Szőcs Géza 
valóban készült a beteg költőt elutaztatni egy valósá-
gos repülőn egy valóságos Párizsba, ahol talán tudtak 
volna segíteni a baján az ottani orvosok, de a véglete-
kig legyöngült, beteg szervezet már nem bírta volna 
ki az utazás fáradalmait. Maradtak tehát az ígéretek, 
és ha már csak ígéretek maradtak a szándékokból, ak-
kor miért is ne szépítené meg a valóságot a beszélő 
mesére, élet-varázslatra szomjas hallgatója számára.

Sziveri halála előtt kevesebb, mint fél évvel abba-
hagyta a versírást. Ezt azzal magyarázta, nem tudja 
kontrolálni a készülő szövegeket, olyan nagy meny-
nyiségű morfiumot kap fájdalmai enyhítésére. Ha ezt 
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akarok”-gesztust vélem felfedezni, az ő Kolozsvárja 
éppen olyan, amilyennek ő láttatni akarja és megél-
ni, emlékezni, felidézni és magában újrateremteni 
tudja – olyanra csinálja, mesésre, legendásra, valósra 
és fantasztikumokkal telítődöttre, amilyenre akarja. 
Remek, invencióval, ötletekkel és nyelvi lelemények 
megszámlálhatatlan sokaságával megírt történetek 
sorjáznak az első kötetben, melyek a világ legter-
mészetesebb módján csapnak át irreálisba, ponto-
sabban, egyetlen pillanatra sem lehetünk biztosak 
abban – és ez már a mese, a mesemondás logikája –, 
hogy az a mozzanat, amelyiket reálisnak nézünk, 
nem a fantasztikum, a kitaláció birodalmában mo-
zog-e már, és fordítva, amiről azt gondoljuk, hogy 
merő kitaláció vagy írói fantázia, az lehet a legvasko-
sabb valóság is. Egy nem kolozsvári olvasónak, egy 
nem erdélyi olvasónak minden névátírás, minden 
helyszínmegadás, történet-felidézés, legenda-emlí-
tés, netán kitalálás, ráteremtés, éppoly csodálkozásra 
ad okot, mint a képzeletbeli – egykor nagyon is reáli-
san létező – hallgatónak, Sziveri Jánosnak; és ugyan-
olyan gyanútlan hitelmegszavazásra készteti az el-
beszélő-mesélő irányába, mintha egy bedekkerről, 
vagy tudományos város-monográfiáról lenne szó.

Másoljuk ide minden ökonómia, tehát kihagyá-
sok nélkül a szerző a kiadóhoz írt pár sorát, mely az 
első kötet hátsó borítóján található.

„Amennyiben nem a fantasztikum, hanem a tör-
ténelemírás igazságai felől közelítenénk e kötethez, 
le kell szögeznem: nem minden ott, akkor, úgy és 
amiatt történt meg, mint ahogyan le van írva ben-
ne. De ki az, aki a múltat valóságnak tarja? Ki tudná 
megragadni, változtatni, legalább igazítani rajta? Ál-
lítólag még az Úristen sem. És bár kétségtelen, hogy 
múlt nincsen, az sem kétséges, hogy valaha volt. 
Ahogyan egy kétsoros fogalmazta meg valóság és 
képzet kettősségét: 

 Különös fantom az emlék, 
 s benne a lét és a nemlét.” 

Azt olvastam némely írásban, melyek a könyvvel 
foglalkoztak, hogy leginkább Szőcs Géza Kolozs-
vár-könyvének, Kolozsvár-képének lehet tekinteni 
az egymás után sorjázó történeteket, bennük Ko-
lozsvár – időnként tágabban, Erdély – tájait, utcáit, 
házait, templomait, a személyes élményeket, emlé-

értelmezni próbáljuk, és miért ne próbálnánk meg, 
annyit jelent, hogy a kezelés során nem csak a fáj-
dalmak közül emelték ki, de abból a valóságból is, 
amely számára annyira fontos volt, amelynek min-
den elemét pontosságra fegyelmezetten igyekezett 
számba és birtokba venni. Törvényszerű volt tehát, 
hogy el, kifelé fordult a belső információk elől, kí-
vülről várta a híreket, számára egyre inkább rajta 
kívül történt meg a világ, de a kifelé fordulásban 
egyre inkább akadályozta a betegsége, mely egy idő 
után teljesen szobához, majd ágyhoz kötötte. Infor-
mációkat könyvekből, a médiából, illetve a barátok 
elbeszéléséből, elmeséléseiből merített. Előbbiek, 
mármint az olvasmányok, elsősorban betegsége 
feltérképezésében, lefolyásának megismerésében 
segítették (mohón falt mindent, ami a közelgő vég 
pontos, orvosi körülírásához, megmagyarázásához 
kapcsolódott), de már az olvasás is egyre inkább ki-
fárasztotta. A (számomra, innen visszatekintve úgy 
tetszik, egyre ritkuló) baráti látogatások villanyozták 
fel, s noha Szőcs maga is száműzött volt, tehát be sem 
léphetett Erdélybe, mégis tudott olyasmivel szolgál-
ni a számára, amivel mi – többiek – nem: mesélt egy 
másik kisebbség másfajta történelmi kiszolgáltatott-
ságáról, felvillanó reménykedéséről a forradalmi 
események kapcsán, meg még mindenféle másról is. 

Persze, nem ezekről szól ez a könyv. Minden 
másról, de ezekről nem. A hatalom és a rettenetes 
diktátor is csak az irónia tárgyát képezi benne, ami-
kor szó esik róla, a nép hallatlan elnyomorítása, az 
áruhiány és a fortélyos félelem a belügyi szervektől 
nem tárgya a meséknek. Itt jön be az a motívum, ami 
miatt nem tudok elfogultság nélkül írni a könyvről. 
De előbb egy mellékszál, ha csak egy pillanatra is. 
A minap egy külföldön is híres és elfogadott erdé-
lyi prózaíró beszélgetésén vettem részt, ahol azt ta-
lálta mondani az emberünk: „Ez az én Erdélyem. 
Azt csináltam vele, amit akartam.” Eddig az idézet. 
És tényleg azt csinált vele, amit akart, remek írása-
iban szó esik mindenről, hatalomról és mágiáról, 
emberi lelkek gyötrelméről és felmagasztosulásáról 
– csak épp az Erdélyben élők sorsa, az Erdélyben 
élés, mint különös létforma felejtődött ki a munká-
iból. Miért mondom el most ezt? Talán, mert Szőcs 
Géza könyvében is ezt az „azt csinálok vele, amit 
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keket, és a fantázia dús emlékezetének a megélthez 
hozzáillesztett építményeit. Bizonyára igazuk is 
van azoknak, akik így gondolják, s ahogy a történe-
tek elmeséltségét sem vagyunk hivatottak számon 
kérni a szerzőn, ugyanúgy nincs felhatalmazásunk 
arra, hogy ezt a Kolozsvár-képet megkérdőjelez-
zük, egyáltalán, felvessük vele szemben a hitelesség 
kérdését. Ahogy a mesemondásban nagyon fontos 
a mesemondó hitelessége, hiszen neki kell elhitetnie 
azt a sok lehetetlenséget, amitől mese a mese, úgy 
a várost leíró, a város múltját és legendáriumát ma-
gánlegendákkal fűszerező író hitelessége, írói hite-
le is döntő momentum abban, hogy olyannak (is) 
elfogadjuk a kincses várost, amilyennek ő láttatja 
számunkra. Azaz, láttatja Sziveri János számára, aki 
lebilincselődve hallgatja a hihetetlenebbnél hihe-
tetlenebb történeteket, a szőcsgézásított Kolozsvár-
történelmet. Meg kell hagyni, igazi mesélő módjára 
szövi, szövögeti a szálakat, s mire észbe kapunk, már 
bent is vagyunk az erdőben. A könyv beteg költőhő-
se is csak néha csóválja meg a fejét egy-egy végképp 
hihetetlennek feltűnő történet-mozzanat hallatán, 

de a mesélő vagy elhallgatja ilyenkor a válaszadást, 
vagy ügyesen elintézi azzal, hogy majd eljössz, és 
meglátod, János, megmutatom neked.

Valóban Szőcs Kolozsvár-könyveként tekint-
hetünk a Ha a polip szuszog Kolozsvárott-könyv két 
kötetére. De szemlélhetem máshonnan is ezt a mun-
kát, akkor meg azt kell mondjam, hogy ez a könyv 
a barátságról is legalább olyan hangsúlyosan szól, 
mint Kolozsvárról. (És a fentebb beígért elfogultság-
magyarázat csak itt következett el.) Nem véletlen, 
hogy épp Sziverinek meséli ezeket a történeteket, 
itt a választás egyben vállalás is. A második kötetben 
említést tesz az író arról, hogy milyen egyszerűen és 
természetesen barátkoztak ők össze, és több helyütt 
ki is mondja, milyen fontosnak tartja Sziveri költői-
emberi létezését, munkálkodását. Én el tudom kép-
zelni, hogy a történetek írásakor/elképzelésekor/ki-
találásakor/mesésítésekor valóban ott ült a nagybe-
teg költő ágyánál, és egyenesen neki mondta a törté-
neteit. Ez esetben azt sem botorság feltételezni, hogy 
a hiány íratta meg vele ezt a könyvet, a barát hiánya. 
Amikor valóban mesélhetett volna Kolozsvárról, ak-

Duna utca, 1989.
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azonban már nyilvánvaló, hogy itt sem magyará-
zatokról, sem kiegészítésekről, sem megvilágosító 
szemelvényekről nincs szó. Valamennyi írás önálló 
és beszerkesztett, novella tehát, amelyekben elvétve 
azért előfordulnak az első könyv legendáinak egyes 
elemei. Itt Kolozsvár leírása, és használjunk egy csú-
nya szót, objektívebb, mint az előzőekben számtalan 
irreális szállal átszőtt városé volt. Mintha fordított 
irányú „tankönyvet” tartanánk a kezükben, meg-
fosztva persze minden didaktikától: előbb kapjuk 
meg az irodalmi szöveggyűjteményt, utána olvashat-
juk az azok alapját képező tényanyagot, a tankönyvet. 
A megfordítottság csöppet sem zavaró, ellenkezőleg. 
De az elképzelhetetlen, hogy egy-egy jegyzet vagy 
vonatkozó regényrészlet elolvasása után visszalapo-
zunk a mesélőkönyvben a megjelölt részhez. Az ol-
vasásmechanizmus inkább azon alapszik, hogy az itt 
közölt szövegekre ráértjük az erősen elirodalmiasí-
tott előzményeket, így kapva egy harmadik olvasa-
tot, amelyik már valóban Szőcs Kolozsvár-könyvét 
képezheti. Pontosan kiszámítottak a hangsúlyok, 
porszem el nem illan itt egy figyelmes befogadó ol-
vasatában. Nehéz persze ezt a bonyolultabb olvasa-
tot létrehozni, de feltétlenül megéri, mert így kapjuk 
meg azt a szőttest, amely kirajzolja a hihetetlenül 
pontos, ugyanakkor színes és bonyolultságában 
megragadó városképet.

Rendkívül szép mindkét könyv, azt is mond-
hatnánk, ritka szép és igényes. Még akkor is, ha 
a fekete oldalakon olvasható rendkívül apró fehér 
betűk nem kis mértékben teszik próbára az olvasó 
szemét, szemüvegről szemüvegre vándorol a látás, 
növelve a dioptriákat, hogy végül zavartalan olvasási 
folyamatot tudjon kialakítani magának. A gazdag, és 
a könyvet és a befogadást nagy számban gazdagító 
illusztrációk az első könyvben a fantasztikum felé el-
hajlást támasztják meg ( Jánosi Andrea szemet gyö-
nyörködtető táblái), míg a második könyv fényképei 
(Lábass Endre, Dormán László, Grencsó István és 
Penovác Károly) és festményei (Lustig Valentin) 
Sziveri arcát-alakját rajzolják meg, illetve Kolozs-
vár festői szépségét igyekeznek visszaadni. Csakúgy 
a legkomolyabb elismerés illeti meg Egyed Tibort, 
mindkét könyv rendkívül igényes és a könyv tartal-
mához érzékenyen igazodó megtervezéséért.  

kor ő maga sem élt már egy ideje Kolozsvárott, nem 
élhetett, így csak emlékeket, híreket mesélhetett róla. 
Amikor meg már élhet(ne) ott, az nincs közöttünk, 
akinek mesélni szeretne, tudna. Nem paradoxon ez, 
az élet szokásos igazságtalansága inkább, vagy a sor-
sunkba ékelődött tragédiák egyike. 

Különös számomra a két könyv egymáshoz kap-
csolódása is. Míg az első a „Kolozsvár-történeteket” 
gyűjti egybe, és a mesemondás könyve a beteg ágyá-
nál, addig a második dokumentumokat tartalmaz, 
a szerzőnek adresszált és a szerző által Sziverinek 
ajánlott verseket, valamint kéziratokat, fényképeket, 
nyilatkozatokat, illetve Szőcs régebbi-új-átdolgozott 
írásaiból, regényeiből a városra vonatkozó részlete-
ket, melyek segítenek az első kötet egyes fejezetei-
nek a megértésében. Sőt, a szerző jegyzetekkel is 
ellátja itt az első kötet fejezeteit. Mármost a kérdés 
az, mitől Kolozsvár-könyv ez, ha a második kötetben 
már nem csak rezonőrként, hanem főszereplőként 
van jelen Sziveri János? A kérdés, úgymond, meg-
válaszolhatatlan. Szőcs bonyolult író, aki az egysze-
rűség látszatával rendelkezik írásaiban. Valójában 
minden két- és többfenekű nála, ebben a könyvben 
is kisebb és nagyobb kapcsokkal kapaszkodnak egy-
másba a két kötet fejezetei, műrészletei, dokumen-
tumai és fényképei. Azt hiszem, a leglényegesebb, 
hogy az író Kolozsvárral együtt a Sziveri-barátságot 
is elmeséli, és felmutatja azt, ő hogyan látja, látta Szi-
verit. Vállalkozása nem kevesebb talán, mint kibon-
tani egy arcot egy olyan városarcból, ahol az előző 
arc tulajdonosa sohasem járt. Mondjuk ki, vállalkozá-
sa megkísérti a lehetetlent, és ennek nehézségeit szá-
mos írói trükkel, áthidalással, megszólalási formával 
és műformával fedi le.

Amúgy engem is majdnem sikerült átvernie 
Szőcsnek ezzel a második kötettel, már-már bedől-
tem neki. A felállás szerint a második könyv az első-
nek mintegy magyarázata, kibővített, legendátlanított 
verziója. Ez eddig rendben is lenne. Szépek a kéziratos 
versek és azok nyomtatot formában közzétett verzi-
ói, érdekesek a képek, az új symposion leváltása kö-
rüli hajszára ráfelelő vélekedések és kemény ítéletek. 
Természetesen szépek a Szőcs-szövegek, regény-
részletek, kései átiratok, datálatlan töprengések. Az 
első könyv egyes fejezeteihez írt jegyzetekhez érve 


