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válik a narrátor mellett. Szinte nem is csodálkozunk, mikor a végén kide-
rül, hogy valamikor, nagyon régen ő is írt, és ötven év múlva mutatja meg, 
vallja be mindezt az író unokának. (Megszülettem egy kazal tövében) Ez 
a nagymama hozta a gyermek narrátort nyaranta a Balatonhoz, ő segített 
leginkább értelmezni a gyermeknek a világot; ő is.

A novellák a beszélt köznyelv hangján szólnak, még a különös, irodalmi 
ízű hasonlatok sem hatnak idegenül a szövegben. Mivel magam is éltem 
azon a vidéken, tanúsíthatom, hogy a jó beszédű emberek, még ha nem 
is irodalmárok, valóban kedvelik a meglepő képes kifejezéseket. Így az 
ilyen mondatok, mint például: „A szerelem olyan dundi és kövér, mint a 
vattacukor” (44); vagy „eltűnt a határ, mintha bezacskózták volna az eget” 
(226), nem érződik mesterkéltnek a szövegek világában. Még az sem, hogy 
egy szereplő úgy tudott „hahotázni, mint a fekete retek” (43)Nem ide-
gen abban a világban, melyben a nagyapa három évtizedre visszamenőleg 
megörökítette a meteorológiai változásokat, mintha tudta volna, hogy egy 
ma is élő, 97 éves francia történész (Le Roy Ladurie) megírja ezer évre 
az európai klíma történetét. Bizony, volt egy világ, melyben a magyar kis 
falvakban sok mindent megtettek kicsiben, amit a nagyvilágban nagyban. 
Vagy hetven kilométerre délre Szegvártól, az író szülőfalujától száz évvel 
ezelőtt a portákon nekiálltak repülőket eszkábálni. Aki nem hiszi, olvassa 
el Csáth Géza két barátjával írott töredékét, A repülő Vucsidolt.

(Grecsó Krisztián: Harminc év napsütés. Magvető Kiadó, Budapest, 2017)
Brassai Zoltán

Változások az állandóságban

Petőcz 2017 tavaszán megjelent kötetében a megszokott módon jelenik 
meg a kortárs idők és a gyermekkor finoman kidolgozott átmenete. En-
nek a világnak sajátos része az istenkép beágyazódása. A változás és az 
állandóság, mely az emlékeket és az időt mozgatja, foglalkoztatja és nyug-
talanítja a költőt (Utazás), és ezek köré építi fel a versek mondanivalóját. 
Ebben a körben négy központi fogalom jelenik meg: az apa, az istenkép, a 
társ és a gyermekkor, egymást átható, kölcsönhatásban összeolvadó egy-
ségben. A pillanatok, pillanatképek egyetlen egésszé teszik össze a kötet 
tartalmát. A költeményekben szereplő felvetések célja a lélek változatos-
ságának megőrzése „csak ne legyen megint és újra ugyanez” (Ki az, aki 
visszatér?), az emberi mivolt lehető legharmonikusabb állapotának meg-
tartása a halál várásának intervallumában. 

Különleges és kiválasztott ember lesz a költő ebben a világban. A kötet 
többek között a hittel összefüggő, szeretetközpontú istenképre fókuszál. 
Petőcz mindenkori szorongás és idegenségérzet mértékét, az elmúlástól 
való félelem lidérces, belső izzását is igyekszik csökkenteni ennek segítsé-
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gével. Többféle minőséget, emberi vonást fejez ki Isten lényéhez társítva: 
kedve van, ül, iszik – de az emocionális töltet valódisága hiányzik. Cselek-
ményei, kézzelfogható, látható fizikális gesztusai vannak. (Mostanság az 
Isten). Isten és a társ jelenléte a minőségnek és ezzel a boldogságnak az 
elérését is magával hozza. Megnyugvásában letisztázza a régmúlt esemé-
nyeit, a hibákat, a jót és a rosszat. Tiszta szívvel akar majd menni. Válla-
lása krisztusi minőséggé kezd (vagy akar) válni. Ezt kiterjeszti az egyéni 
felől a világ(történelem) részletei felé, fájdalommal telve, mellyel utal a 
zsidóság (A harmadik napon, Saul, Hanukija) diaszpórájára, sorshelyze-
tére – földrajzi és spirituális szétszóratásuk és távolodásuk értelmében is: 
„mintha mindenre emlékeznék” (Százezer éve). Közelebbről: „Hozd haza 
Sault... szebbek legyünk, tisztábbak, főleg... ha lehet még megtisztulásról 
beszélni...” (Saul). A valóság és a biblikusság kettőse a különböző cikluso-
kat bevezető mottókkal is megerősített, utalnak a Könyvre (Sámuel első 
könyve, Jelenések könyve, Énekek éneke, Zsoltárok könyve), valamint a 
benne foglaltakra, a szimbolikára, a tanításra, az erkölcsi vonalakra. Ezek 
az idézetek irányvonalat szabnak, fókuszálnak a közvetlenül nem megélt, 
de történelmi eseményekre, melyekre visszaemlékezni ugyanakkora teher, 
mint a személyes vonatkozások végiggondolása. Jeleznek. Ezek a történeti 
elemek mind kiemelt, szándékosan felmutatott részletek. Értelmezésük 
szerint a misztikumra hívják el a figyelmet. A költő ugyanakkor távol ma-
rad az egyháztól, mint intézménytől. Írása szinte apokrif, individuális taní-
tás és öntanítás. Kívülálló, de egyben a maga világának megfelelő egység. 

A millió emlék és az önértékelés előhozza a szerzőből a mélyen hívő, de 
nem a felszínes prédikátor szerepét, személyét. Távolodása, erősödő ma-
gánya több dologhoz és emberhez kapcsolódik, önmagától és a társtól ke-
rül messzebb, istenét azonban igyekszik közvetlenül maga mellett tartani, 
szeretni. „Ő én vagyok már, / élő helyett csak ikon.” (A másvilág vándora) 

Isten perszonifikált jelenléte érződik a költő közvetlen közelében. Isten 
nem a hagyományos értelemben vett keresztény vagy transzcendens jelen-
ség. A magánnyal és szorongással telt költő belső metamorfózison megy át 
(Teraszon, ezerféleképpen, Hogy visszatért), és ennek a folyamatnak lesz 
közvetlen része a sajátosan kialakult (vagy kialakított) istenség. Ezt a költő 
interpretálja, elemzi magában, valamint hozzárendeli a külvilágban történ-
teket, megpróbálja számadásként, színvallásként, konfesszióként értelmez-
ni saját eddigi létezését, és annak valódi, őszinte tartalmait. A barátsággal, 
emberi gesztusokkal, szinte már érzelmekkel vagy érzésekkel felruházott 
divinikus másik a mindennapokban kiemelt szerepet kap (Gyertyát gyújt 
az Isten). A költő énje igényli a jelenlétét. Imaként közöl, dolgozik, vezekel 
vagy árulja, mennyire fontos, hogy az értékrendjét értékelje Isten, a (kép-
zelt) barát, a mentor, az apa (atya), az ivócimbora. A költő megoldása ál-
tal az Isten nem elsősorban ítélkező és hatalmas létező, hanem közvetlen, 
embernyi alak. A Velem van az Isten-ciklusának az örökkévaló „itt ül a 
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szobámban” (Velem van az Isten), „olyan is van, hogy elfogad az Isten” 
(Ilyen, ha elfogad). Az „Egészen Kicsi Kis Létező” képe azonban mintha 
árnyékistenség volna, a lélek megkettőződése (Üres lakásban, Jegyzetfü-
zet). Petőcz ide, Isten és az én mellé helyezi a másik lényét is. Poétikájá-
ban a megjelenített másik egyfelől ez a magához vont istenkép, másrészt 
a szerelmi-szeretetbeli társ, mint ennek a zárt világnak a kiegészítő alakja, 
egy jelen lévő Éva. A Kicsi Asszony várása sugallja az érzéseket, az ölelés 
vágyát, az űr kipótlását, megtöltését a hiányzó féllel. A boldoglét akarata és 
beteljesedése abban áll, hogy mindkét alak, társ és isten, betöltse az embert, 
lelki-szellemi végtelenségét, földi valóját: a létezés lényege: a „kicsiasszony-
talan”-ságában meglelni a társat. (Petri György: Mint a bolond). A zsol-
tár- és fohászjellegének stiláris és tartalmi azonossága alátámasztja ezt a 
rendszert (átvitt értelemben az Apám, Esterházy című vers többek között). 

Az apakép (A tekintet, Az öregember a lépcsőházban) a korábbi pe-
tőczi megnyilvánulásokhoz hasonlóan, a tartalom egyik kiemelt vonala 
marad. Az ember elöregedése, betegségei, mentális és fizikai állapotának 
egymásba fonódása a megfigyelő-szemlélő költőt nyomasztja. Isten és az 
ember viszonya többek között itt válik jelentőségteljessé. A kihangsúlyo-
zott anyagi-szellemi kapcsolat különleges ötvözetet nyer, melyben a költő 
kapocs az édesapa (mint ember), és a megjelenő istenalak között. Petőcz 
maga lesz a közvetítő, angyali (esetenként krisztusi vagy prófétai) szerepet 
vállalva, spirituális segítőként és önsegítőként. A támasz, az apa és a je-
len lévő másik állandóságával. Petőcz képzelt barátja, vizionált lelki tükre 
Isten, akire az emlékek feldolgozásában van szüksége, és párhuzamos áb-
rázolással vezeti végig apja és a saját viszonyának történetét. A halál szer-
vesen, elevenen él közöttük, egyszerre választotta el és kötötte össze kette-
jüket. Az apa-fiú kapcsolat és maga az apa alakja lelkiismeret-furdalással, 
fájdalommal telt, továbbá „egyfajta megidézett”-ként jelenik meg. Apja 
képéhez hozzá tartozik az is, hogy „pofon ütötte anyámat” (Megidézés). 
A halál megidézése, a pusztulás képe a szorongást, a belső feszültségeket 
vetíti fel, a fentiekből következően, következő lépésként: „szorongás van 
bennem, félelem, ahogy múlik az idő” (Szaladni, szemben a széllel). Az 
emlékek között kavarog ez az apai emlékezet, az istenkép, a gyermekkor 
világának ezernyi felidézett töredéke: „hűvös szél a nyárban, emlék” (Ha-
gyaték). A barátoktól azt kéri a költeményeken keresztül, hogy gyászolják 
meg, ha eltávozik. Legyen bennük hiányérzet, de ne bánat, hanem a nyo-
mok, az itt hagyott dolgok megértése, a pozitívumok, a beépülő értékek 
öröksége, amit édesapja hagyott itt, és rajta keresztül mindaz, amit a költő 
tartott és őrzött meg. Petőcz tudatosan próbálja apja sorsát elkerülni, más 
akar lenni, mást akar átélni, elérni, de egyértelmű vonatkozásait, a családi 
köteléket vagy a genetikailag megörökölt elemeket nem tudja hátrahagy-
ni. A gyász érzésének hiteles felkeltése a cél, az én jobbá tétele. A gyász 
mibenléte a költőben és a költő által valósul(jon) meg. 
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Az élet másik fájó pontja a gyermekkor elvesztése. Ez az érzéscsoport 
ugyancsak az apához kapcsolódik, az elmúlás érzésének ragadványakép-
pen. A komoly felelősségteljes élet, a mindennapok konfliktusai, meg-
oldásai, a párkapcsolat és az egzisztenciális körülmények mind a rideg 
racionalitás felé tolják az embert. Petőcz a régmúltat, benne apjának még 
meglévő testét és szellemét, kívánja legalább a versek által visszahozni. A 
költemények átalakulnak hívószavakká, spirituális forrássá. A költő visz-
szatér a másik dimenzióba, lelkének és tudatának abba a régiójába, ahol 
a csodaváró, a reménykedő, a múltjába kapaszkodó én megtelik a fia-
talkor képeinek frissítő, de tanulságos, vagy elgondolkodtató hatásaival: 
„megint gyerekként egyre csak azt várom...” (Három királyok). 

A szorongás oldását a színházkép és színészkép megrajzolásával, a szere-
pek és a szerepjátszás (Arcok, álarcok) ábrázolásával is erősíti. Bölcseleti és 
antropológiai szálak mentén is megközelíti ezt a szemléletet: Hogyan látja 
és értelmezi magát az ember a világban: („nézel bele a tükörbe”, „belefásu-
lunk a mindennapokba” – Arcok, álarcok). A társsal és istennel fenntartott 
mindenkori kölcsönhatását kincsként őrzi, előttük a megfelelni akarás és az 
elfogadás gesztusa a legfontosabb. Érzi, hogy létezése, a mulandóság reali-
zálása és az elkerülhetetlen felfogása súlyos pszichológiai teherré válik, az 
elmúlt gyermekkor kronológiai folyamata visszafordíthatatlan katasztrófa. 

Az időmúlás szimbolikus képei is megjelennek (A bolond nő, Marad-
jon minden változatlan Sziszüphosz-képe). A minőséget és értékrendet 
irodalomtörténeti vonatkozásban is felvázolja a költő. Megjelenik a Nyu-
gat néhány jeles alakja, mint Kosztolányi, Ady, vagy Radnóti; a kortárs 
huszadik századi művészeti életből Jancsó Miklós, Bohár András vagy 
Utassy József megemlékezéssel felelevenített lénye, illetve Bródy János 
világa. Petőcz a költészet közösségének, a megteremtett poétikai, művé-
szeti értékrend előtt rója le tiszteletét. Parafrázisai irodalmi és gondolati 
evidenciákra mutatnak rá (Új vizeken járok; Nem tudhatom; Reményte-
lenül, Kant: A gyakorlati ész kritikája; Sárga rózsa). Ezen személyeken 
keresztül összefoglalást készít a múlt és a jelen állásáról, magát is belesző-
ve, mint kortárs irodalmi egyéniség, és megpróbálja a lehetséges jövőt 
megközelíteni. Általános filozófiai és lélektani terápiája olykor szürreális 
(A behatárolt idő), és ontológiai síkokon is mozog: „néztem, hogyan száll 
a por, / betakar minket könnyedén / majd felemel, és / csöndesen magával 
sodor.” (A por természetrajza). Petőcz nem lezárásképpen írja, de kieme-
li a metamorfózis végső fázisának várását, beteljesedését: „A sötétből elő-
bújnak az árnyak... És akkor csend lesz / bennem is, / meg a külvilágon, / 
és véget és majd / akkor / a pusztulásom.” (És akkor csend lesz). 

(Petőcz András: ... és arcára álarcot teszen. Orpheusz Kiadó, Budapest, 2017)

Hörcher Eszter


