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Búcsú Utassy Józseftől 

Búcsúzom Utassy Józseftől, s nem csupán a magam
nevében. Siratja őt a Magyar Írószövetség tagsága.
Siratják a nemzedéktársak, szerte a Kárpát-medencében,
mert ez a csapat, a világháborús évek
szü löttei voltak azok, akik legelőször a
maguk költőjének vallották őt, akik
felfedezték, olvasták, szavalták a ver  -
seit, mert meg érezték és megértették,
hogy azt mondja ki, ami bennük is ké -
szülődik, amit kép viselni szeret nének.
Siratja az a szű kebb közösség, az a köl  -
tőcsapat, amely Kilencek né ven vált is -
mertté, s amely Rózsa Endre korai ha -
lála után most ismét megfogyatkozott.
Siratják barátai, jó ismerősei, verseinek
olvasói a száz évesektől a gyermekekig.
És siratja min denekelőtt felesége,
Zsóka, aki hosszú évti ze de ken át volt
nemcsak múzsája, de hűséges társa, a
költő zaklatott életét renddé varázsoló jóságos tündér.
Elsősorban neki köszönhetjük, hogy nem évekkel koráb-
ban, hanem csak most kell e ravatalnál fejet hajtanunk.

És gyászolok én magam is, könnytelen könnyekkel,
szá nalmas szavakkal attól az embertől, akit negyvenöt
éven át ismerhettem, akiről számos alkalommal írhattam,
akivel tavaly nyáron még itt Rédicsen beszélgethettem a
tévé-portréfilmjét készítve, aki februárban a Tank című
versének egy példányát adta át, nekem dedikálva, s akkor
még próbáltam nem hinni azt, hogy ez már egyfajta bú  -
csúzás a feltételezett ittmaradótól, végrendelkezés. Pedig
arról van szó. Ez a vers ars poetica, azaz hitvallás a
költészetről, s így szakmai végrendelet. 

A Tank szerint az élet hadiút, a történelem harcok sora, s
a költővel, általánosabban „Az Ember Fiával” a könyörtelen
hatalom áll szemben, amely nem engedi meg a normális
em  beri természet szerint való létezést, amely „udvari éne -
ket” vár el, s amely így kárhoztatja az igazmondást: „elle -
nem virrasztottál, ne lopjak, / fényesítettél csillagot, holdat,
/ és nyüszítetted, sírtad, makogtad, / hogy itt rabolnak, hogy
itt rabolnak!” A költő ezzel ellentétben azt „tündökölte, ami
nagyon fájt, / amibe belepusztul egy ország; / s ha volt jutal-
ma – nincs is nagyobb tán: / dalait szerelmesek ragyogták.”

Ebből az egyetlen versből is kiolvasható, ami az egész
életmű lényegi magja: az önfeláldozó küzdelem, a
prométheuszi sors vállalása a közösség érdekében, a min-
dannyiunkat megillető szabadság szellemében. Nem nép -
ve zérként, hanem megváltóként. Nem egzaltált ra jon gás sal,

hanem minden stilizáció dacára szenvedélyes józansággal
mutatkozik ez meg. Mintha ez a költészet Getse máné
kertjének magányos éjszakájában született vol na. Utassy
József egyszerre volt romantikus és ra cio nális poéta. Óriási
energia sűrűsödik össze versei ben, nagy távolságo kat egy-
berántó költői képei vannak. Poeta natus s a mes terség tö ké -
letes ismerője. S töké le tesen megismerte azt a világot is,

amely be beleszületett. Még ifjan erköl csi
és szakmai törvé nye ket állított fel ön -
magának, s ezeket soha nem lépte át.
A teljességre törek vően ön törvényű em -
bert azonban krisztusi sorsra kárhoztatja
minden időben min den társadalom.
Ebből az ember- és költő-sze repből ki
lehetett volna mene kül ni, ő azon ban hű
maradt vállalá sá hoz. 

Apró gyerekként hadiárva lett, s
költőként ezt úgy örökítette meg, hogy
édesanyját is az árvaság képzetével
ruházta fel, megkettőzve a tragikussá-
got. Harminchárom évesen, krisztusi
korban támadta meg idegrendszerét a
szörnyű kór, s az árva gyógyíthatatlan

beteggé vált. Majd fiúgyermekét kellett eltemetnie ide a
rédicsi anyaföldbe, ahová és aki mellé most ő is megtér.
Egyetlen fiát ve szí tet te el. Az ilyen ember valóban a csil-
lagok árvája még akkor is, ha földi létében a család, a
barátok, az olvasói igye keztek az éveket szelídebbé for-
málni. S igazi megnyugvást hozhatott, hogy tudnia kellett,
tudta is: költészete az em ber hez méltó létért perel.
Lebírhatatlan, halhatatlan erő te hát, amely rombol minden
rosszat, s amely érvényes nemcsak 1969-ben, nemcsak
ma, hanem korokon átívelően. 

Ezt a sugárzó erőt személyessé formáltan így fogal maz -
ta meg Akkor című négysorosában:

Ejtőzöm akkor én a föld alá
szétszigorodott arccal, holtan.
De mintha ég és föld is mondaná:
mindig leszek, mert mindig voltam.

S ha ez így van, akkor egész Magyarország gyászol.
Pon tosabban: az egész magyarság, amely nyelvében él,
hiszen e nyelvből sarjadt s mélyen bele is ágyazódott
Utassy József költészete. Így gyászunkban meg is vigasz-
talódhatunk, mert bár meghalt az egyetlen életbe zárt
ember, életműve, szelleme arra bátoríthat bennünket most,
a halállal számot vetve, hogy legyen majd bennünk
bátorság az élettel is szembenézni. Ezzel válhatunk méltóvá
ahhoz a múlhatatlan költői örökséghez, amelyet Utassy
József reánk hagyott. Reánk s az árva Magyarországra.
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