
28

löVétei lázár lászló

Tíz kilométerkő Szőcs Gézáig
1. Vajon hol van most az a fekete, 1990-es Audi100 Avant 

személygépkocsi, ami ha ott állt Kolozsváron az Előretolt	
Helyőrség Cişmigiu utcai szerkesztősége előtt, tudtam, hogy 
éppen itthon tartózkodik a nagyfőnök, s ha szerencsém van, 
akár össze is futhatok vele a lépcsőházban...

2. történt ugyanis, hogy valamikor 1995 elején megjelent két 
versem a	Serény	Múmiában, majd rögtön utána egy egész „cso-
kornyi” az Előretolt	Helyőrségben, aminek rám nézve az lett a 
következménye, hogy orbán János Dénesék engem is bedobtak 
a mélyvízbe, magyarán: én is az előretolt Helyőrség szerkesztője 
lettem, s mivel én a kolozsvári Bölcsészkar román mellékszakos 
hallgatója voltam, az őrszem című rovat szerkesztését bízták rám. 
emlékszem, milyen büszke voltam, amikor szőcs Géza – az én 
javaslatomra – lefordított két mariana marin-verset – igaz, hogy 
kézírással küldte le a fordításokat az emeletről (mindig oJD volt 
az „összekötő tiszt”), de akkoriban ez nem számított...

3. Hamarosan szőcs Géza, az erdélyi Híradó Kiadó igaz-
gatója is „bemutatkozott”: oJD vitte föl neki A	névadás	örö-
me című első verseskötetem gépírásos változatát (még mindig 
megvan valahol az irataim között, a javításokkal együtt), ami-
ből Géza mindössze az első öt verset olvasta el, s már mondta 
is Jánosnak, hogy rendben van a dolog. ezért a nagyvonalú-
ságért tizenakárhány év távlatából is rendkívül hálás vagyok...

4. Aztán „szétváltak útjaink”: Ferenczes istván 1998 tavaszán 
hazahívott Csíkszerdába, ősszel pedig a Székelyföld	szerkesztője 
lettem (az idézőjel azért szerepel ebben a mondatban, mert 
nem emlékszem, hogy kolozsvári tartózkodásom alatt bár egy 
szót váltottam volna Gézával). 1998 nyarán megnősültem, 
majd egy kalandos horvátországi nászút után (a bosnyák határ 
mellett még mindig nem voltak fölszedve az aknák) találkoz-
tam a csíkszeredai tilosban leendő kollégámmal, György At-
tilával, akivel letaxiztunk zsögödbe Csutak istvánhoz (akko-
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riban szőcs Géza még jóba’ volt Csutakkal, mert mindketten 
az rmDsz ellenzékének számítottak) – ha jól tudom, Attila 
az Erdélyi	 Napló	 munkatársaként kívánt találkozni Gézával, 
az Erdélyi	Napló kiadójával. Bárhogy erőlködöm, nem emlék-
szem, hogy Csutakéknál bármi okosat mondtam volna...

5. ezután szőcs Géza, a hús-vér ember egy időre teljesen 
eltűnt a szemem elől (csak nagynéha kaptam hírt felőle, pél-
dául hogy egyik interjújában [Kőszegen?] mint „az erdélyi 
magyar irodalom egyik üdvöskéjé”-ről beszélt rólam)...

6. A hús-vér ember eltűnt, de a költővel annál intenzívebb ma-
radt a kapcsolatom: Fried istván professzor úrnál készültem dok-
torálni komparatisztikából: szőcs Gézáékat, KAF-ékat próbáltam 
összehasonlítani a kortárs magyarországi és román költőkkel, né-
hány dolgozatot le is adtam a professzor úrnak. mennyit szenved-
tem szőcs Géza költői elődei után kutatva! Végül megállapodtam 
Páskádni Gézánál, mondván, hogy az „avantgárd többszólamú-
ság” mindkettejükre jellemző. nem tudom, hogy mit jelent ez 
az „avantgárd többszólamúság” (azt hiszem, másoltam valahon-
nan), de ma is úgy gondolom, hogy Páskándi igenis szóba jöhet 
szőcs Géza egyik lehetséges költői őseként: a minap találomra 
felütöttem egy Páskándi-kötetet, s íme, mit találtam a Sírversek	
Valaholiából című Páskándi-rögtönzések között:

„itt nyugszom én, Kovács János.
sok ilyet ösmer a város.
Hányszor összetévesztettek,
más helyett is fizettettek!
igaz: olykor dicséret ért
névrokonom érdemiért...
De most – és ezt Felpanaszlom:
én fekszem itt, jó emberek,
sajna! nem a névrokonom!”

ezt a vicces kis versikét bizony írhatta volna szőcs Géza is, 
főleg ami a rímeket illeti...

7. Aztán a hús-vér ember is előkerült: 2000-ben jelent meg 
Távolságtartás című második kötetem Burus endrééknél Csík-
szeredában. szintén Burusék adták ki az Ellenpontok című hí-
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res-hírhedt antológiát is, amelynek kolozsvári bemutatójára én 
is felkocsikáztam Burussal Kolozsvárra (bölcsködni az új köte-
temmel). nos, az Ellenpontok Kriza János néprajzi társaság-
beli bemutatóján találkoztam ismét szőcs Gézával, aki akkor 
még melegen érdeklődött hogylétem felől...

8. ...egy év múlva viszont mintha „meg se akart volna ismerni” 
Budapesten: a liszt Ferenc térről készült átkelni a Jókai térre, 
mikor összefutottunk: köszöntem neki, meg is álltam mellette, 
majd szép csendesen eloldalogtam. mentségére legyen mondva: 
Géza mindeközben csak telefonált és telefonált és telefonált...

9. egyszóval: meg voltam sértődve, de mint később kide-
rült, teljesen alaptalanul: egyik alkalommal a budai nyitott 
műhelyben szerepeltem lackfi János meghívására, ahol új-
fent láthattam a hófehérbe öltözött szőcs Gézát, aki ott és 
akkor megismert, igaz, közölte velem, hogy sajnálja, de nem 
tud maradni az én fellépésemre... nem bántam a dolgot, azt 
hiszem, csak feszélyezett volna a jelenléte...

10. ...akinek amúgy minden megjelenése élményszámba 
megy: ilyen élmény volt, amikor a Székelyföld hozta a két 
Hunyadi Jánosról szóló poémáját, és ilyen élmény volt leg-
utóbb A	rézbőrű,	barátjához című verse a nagyításban:

„Jó lett volna még ezt is, azt is,
jó lett volna még ezt meg azt,
jó lett volna még erre-arra...
meglátogatni las Vegast,

megmászni egyik-másik csúcsot...
De kit hallok a föld alól?
én volnék az a furcsa fantom,
ki olykor onnan földalol?”

Hát igen... Vagy ahogy édesapám mondogatja: „még inkább 
sőt!” Bizony-bizony: élményszámba megy mindig, valahány-
szor ez a furcsa költő-fantom a „föld alól”, a köd mögül vagy a 
mai magyar irodalom bozótosából véletlenül „földalol”...

2010-ben,	Csíkszentdomokoson


