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Elbûvölõ hölgyek és daliás urak, kedves barátaink,
bevezetõm rövid lesz, miután a meghívó hangsúlyozta, ott olvasható

rajta, hogy a kiállítást megnyitja Szõcs Géza költõ – amit úgy kell
értelmeznünk, hogy tehát nem valamilyen más minõségében van itt,
mondjuk nem képzõmûvészeti kritikusként vagy elméletíróként, ide
csak a poétát hívtuk, a többi Szõcs Gézát nem. Ezért tárgyszerû
bevezetõm igen rövid lesz, viszont azt követõen valóban költõként
kívánok megszólalni, felolvasva néhány újabb versemet.

Kertész Dániel festményeinek leírásához hét kulcsszót jegyeztem
föl magamnak, ezek a következõk.

1. Vonalkultúra. Lendület, nagyvonalúság, elegancia. Ez nem egy
szó, hanem három-négy, de amire gondolok, ezek szemantikai
határterületére helyezhetõ, oda, ahol ezek találkoznak vagy átfedik
egymást.

2. Fantázia: a képzelõerõ eleven, meghatározó jelenléte.
3. Szellemesség, vagyis humor. Annak szatirikus-ironikus-

önironikus változata. A képesség, hogy a konvenciók, szabványok –
akár a divatosak, akár a saját sztereotípiák – fölé emelkedjen, a
közhelyek elidegenítése a tõlük való reflexív távolságtartással, a
toposzok idézõjeles használatának képessége.

4. Az ironikusra felel az onirikus, mint festõi karaktervonás.
Onirikus, vagyis álombeli, a tudat által csak kevéssé ellenõrzött
állapotú képfolyam, nem azonos a klasszikus szürrealizmus elszabadult
képzettársításokra alapozó gyakorlatával.

5. A meglepetés képessége, a meglepetés erejének beépítése az
esztétikumba. A lírai és epikai sugallatot markánsan, olykor megha-
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tározóan kiegészítõ, ezek egyensúlyát gyakran maga felé billentõ drámai
inspiráció. Ez átvezet, illetve megmutatkozik (mint a többi eddigi pont
is, hiszen ezek a jellemzõk összeérnek, mindegyik, mind a hét
érintkezik mindenik másikkal) abban, amit úgy neveznék, hogy:

6. Filmszerûség. Mintha ezeknek a képeknek volna elõzménye és
folytatása, elõzménye és következménye, mintha ki lennének metszve
egy képfolyamból, mint önálló (de a képsorozat számunkra láthatatlan
többi eleméhez szervesen, ha nem is tetten érhetõen kapcsolódó) kockák.

7. A Rejtély, vagyis a Titok jelenléte, egy öntörvényû, privát misztikáé.
A kimondatlané, s itt Papp Tiborra nézek velem szemben, hogy
franciául mondjuk ki, ami kimondhatatlan, vagyis: inéffable.

Kimondhatatlan, de megfesthetõ.

Köszönöm szépen a fi-
gyelmeteket, hogy meg-
hallgattátok képzõmû-
vészeti tárgyú fejtegeté-
seimet is, holott nem errõl
volt szó, talán nem is erre
voltatok kíváncsiak, ha-
nem arra, hogy mit hozott
ma estére a költõ, akit
ezúttal éppen úgy hívnak,
mint engem. Nos: valóban
hoztam néhány verset,
egészen pontosan dalszö-
veget, mintegy válaszul is
arra a folyamatos érdek-
lõdésre, amellyel azt szokás kérdezni tõlem: jut-e idõm írni is mostani
elfoglaltságom mellett. Igen, találok erre is idõt, ha egyéb nem, repülõn,
vonaton, s a szöveg ritmusa olykor éppen azt a zakatolást visszhangozza,
amelyben utazom. Ahogyan említettem, ezek valójában dalszövegek,
és úgy képzeltem, hogy ma este, mint dalok fognak elhangzani,
Selmeczi György kezdett rájuk dalt komponálni, én úgy képzeltem,
hogy sanzon-szerûen. Õ már több, mint harminc éve nagyon sok
versemre szerzett dalt, de családi meg egyéb okok miatt ezeket ma
estére nem tudta befejezni, zongora sincs és az énekesnõ is, aki elõadná
õket, õ is éppen költözik, nem tudott eljönni a félkész változatokkal
sem, úgyhogy most meg kell elégedniük azzal a szerény elõadással,
amelyet korlátozott képességeim lehetõvé tesznek és amelyek az
illúzióknak inkább a rombolására, mint a gazdagítására alkalmasak.
Nos, de ha mégis kíváncsiak rá, felolvasom õket, négy van összesen.

 
 


