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GyörGy AttilA

Ha én Szőcs Géza lennék...

Ha én szőcs Géza lennék, talán így kezdeném: állító-
lag szőcs Géza vagyok. Valahonnan marsvásárhely 
és Hóstáthinápoly környékéről. Persze némi kö-

zöm az egri várhoz is van, nem idegen tőlem a budavári csik… 
pardon sikló, sirálybőr cipőkben járok, és egyszer albatroszle-
vest főzött apám pisztránggal. származásomat tekintve prole-
tárköltő vagyok az árpád-házból. De az is lehet, hogy medve.

na de nyilvánvalóan nem vagyok szőcs Géza. ámbátor 
ezt sem lehet teljes bizonyossággal tudni, hiszen emlékszem, 
még a hőskorszakban, amikor mindenféle folyóiratokba ölte 
Géza barátunk a pénzét – ahelyett hogy a folyóiratokat ölt 
volna saját pénzébe, ahogyan más, manapság ügyes vállal-
kozóknak tartott emberek tették –, szóval egy alkalommal 
bemutattam szőcs Gézának Grausam Géza nevű fiatal kollé-
gánkat. Grausam – ízlelgette a szót Géza – furcsa, mindig is 
azt hittem, ez az én egyik költői álnevem...

Hát innen is látszik, sosem tudhatni, kiben, mikor és hol la-
kozik némi szőcsgéza, ahogyan nyilván azt sem, mennyire lako-
zunk mi benne. A tréfát félretéve: azt hiszem, tágabb értelemben 
vett korosztályomból alig akad olyan ember, akiben ne lakozna 
legalább néhány sor Az	uniformis	látogatásából, a Vendégszeretőből	
vagy éppen a Kisbereki	böszörményekből... és akkor még semmit 
nem szóltam arról, hányan éreztük át, és érezzük továbbra is a 
saját bőrünkön, hogy „valaki	elcserélte	a	népet”. Hogy olyanok va-
gyunk, mint aki „vendégségben	van	önmagánál”.

ezekért mind, külön-külön, nagy díjakat érdemelt volna 
szőcs Géza. egy részét ezeknek meg is kapta, istennek hála. 
más részét büntetésekben osztották ki – ez is a költő pálya-
bére: a költőé, a papé, a lelki nemességé. lovasszobor amúgy 
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sem kell más a költőnek, mint ama mennybéli, amelyet a re-
pülőtéri átvilágításon találnak az erdélyi ember belsejében.

illetve persze, kellene, és kell még sok minden: pénz, paripa, 
fegyver, bor, jó szó és szép szerető – de éppen a szőcsgézai habi-
tus lényeges eleme az, hogy nem Bármi áron. szőcsgézai 
habitust mondtam volna? tévedtem. Alapvetően emberi, de 
legalábbis emberhez méltó habitus ez. olyan köntös, amelyet 
mindannyiunknak viselnünk illene – ezt felismerni viszont, 
legalábbis látni kell, hogyan áll ez a köntös máson. 

szőcs Gézának lehet, hogy nessus-ing volt ez a köntös. De 
minek is beszélek múlt időben? Hiszen rajta van, most van csak 
igazán rajta. Az már igazán a nessus-ingek, és a nessusing-szabók 
külön tragédiája, hogy néhanapján még jól is érzi magát benne.

személyes élménnyel folytatnám. nehéz lenne megmonda-
nom, mikor és hol találkoztam először szőcs Gézával – nem 
túl sokszor, de válogatott helyeken és helyzetekben: személy-
gépkocsik belsejében, a Duna-parton, templomokban és víg 
estélyeken – azt azonban tudom, melyik volt az első verse, 
amely igazán szíven ütött. „Ez	már	a	feltámadás” volt a címe. 
mára sajnos sokkalta aktuálisabb a hajdani alcím: „a	nemzet	
mélyrepülése”. De hát: mindig ott a feltámadás esélye...

Aztán persze volt második, és nyolcadik, és tizennyolcadik is, de 
most ugorjunk egyet az időben, és lám: a Liberté	’56. és itt már 
végképp helyben is vagyunk. ezért is vagyunk itt helyben. Úgy is, 
mint ország, úgy is, mint nemzet, és úgy is, mint szőcs Géza maga.

e jelenlegi pár szó esetlen ugyan, de remélhetően benne van a 
Géza iránt érzett szeretet, részemről alázat is. Kicsit benne van a 
köszönet az eddig is kölcsönös bizalomért, miért ne: szeretetért. 
Kicsit benne van a mai napig kísértő ’56, és a mai napig folyvást 
délibábosodó. Kicsit benne van valami olyan, amit nem tudunk 
másként mondani, mint hogy: kedves szőcs Géza, köszönjük 
hogy vagy nekünk, hálásak vagyunk érte.

nem nagy ügy, de ha arra gondolunk, hogyan járt a közvetlen 
utókor hálájával Dobó, mekcsey, vagy Bornemissza Gergely – 
úgy jobb, ha most, addig szeretünk, amíg még ezt megtehetjük.

isten éltessen!


