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U TA S S Y N É  H O RV Á T H  E R Z S É B E T

„Sétáló sírköved vagyok”
Apakép, apanyomok Utassy József életében, költészetében

 „Aj, hogy ragyog rajtam ez a 
           szikrás hómező-ing!
Ilyen ragyogásban tűnt el
           apám is, s most ő int

a Hadak Útjáról felém:
           csillagág öt ujja,
zubbonyát, a zörgő zöldet,
           fújja a szél, fújja.”

Bükkszenterzsébeten vagyunk, egy Mátra és Bükk ölelte kis faluban, 1935-ben.       Dzsó szü-
lei ekkor házasodtak össze. Több gyermekes mindkét család, a megélhetés nehéz, és ha kérték, 
mennie kellett az elsőszülött lánynak 17 évesen. Még három lány és egy fiútestvér volt.

Kilenc évvel idősebb az édesanyánál az édesapa, és a korban az utána következő húgához 
vonzódott.  A rend azonban az, hogy legelőször a legidősebb lánynak kell férjhez mennie.

Dzsó édesapjának három testvére volt, két lány és egy fiú. Az öccsét is behívták katonának. Ő 
a háborút szerencsésen túlélte, de olyan állapotban tért haza, hogy lemondtak róla az orvosok. 
Sikerült aztán felépülnie.

Megfontolt, felelősségteljes volt az édesapa, szemben az anyával.
Sokszor gondoltam: biztosan nagyszerű apa, após és nagyapa lett volna. A teljes család bizton-

sága mellett azért is, mert megzabolázta volna komolytalan, önfejű, szertelen feleségét. Konok 
természetű volt markáns vonásokkal és kemény, tiszta tekintettel.

A fotók alapján teljesen élő képem van róla. A képernyőre tapadok, ha második világháborús 
dokumentumfilmet látok, mert úgy érzem, egyszer meg fogom látni, és egészen biztosan fel 
fogom ismerni.

Három éven keresztül dolgozott Németországban, mezőgazdasági munkát végzett. A harma-
dik évben feleségét is magával vitte.

Keresetükből telket vásároltak a „felvégen”, és felépítették szoba-konyhás házukat. Előtte al-
bérletben laktak az „alvégen”, mert az ugyancsak nehéz természetű, mogorva erdőkerülő nagy-
apával nem lehetett kijönni.

1941 nyarán kezdték az építkezést. Dzsó március 23-án született, tehát még az albérletben.
         

„Épülne föl ha már
Európa romban
s rettegik a postást
hoz-e sas-behívót

én meg az árnyékban
alszom vagy leskelek
hol anyám hol apám
csókolja meg arcom.”
                  (Ház épül)
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A ház tető alá került. A konyhát bepucolták, kimeszelték, következett volna a szoba, majd a 
vakolás és bekeríteni a portát, ahogy Palócföldön mondják.

         

„Katonaköpenygomb, kétszázezer csillag!”

„És akkor jött a SAS-behívó!
„Vitéz Nagybányai Horthy Miklósnak hiányzott az ózdi vasmunkás! Meg kellett védeni a 

hazát: ezerötszáz kilométernyire a határtól. A Donnál! Iszonyú!” (Curriculum vitae)
Többször is behívták, többször is bevonult. Legelőször Losoncon volt a gyűjtőhely. Anyósom 

is elkísérte. Mesélte többször, még öreg korában is, hogy aztán moziba vitték őket. Arról szólt 
a film, hogy a fiatal férjet behívják katonának, felesége elkíséri. Szinte vidáman búcsúznak el 
hasonlóan a többi párhoz, hozzátartozóhoz, és üde, kipirult, örömtől sugárzó arccal elindulnak 
egy gyönyörű, tarka virágos mezőn. Távolodnak, távolodnak, időnként visszafordulnak, inte-
getnek. Végig mosoly az arcokon, már zsebkendővel integetnek, és elnyeli őket a messzeség. 
Közben zene szólt; szerelemről, visszatérésről énekeltek. És ez olyan gyönyörű volt, hogy soha 
az életében nem fogja elfelejteni.

Az édesapa 1942 novemberében volt utoljára otthon. Egy hónap szabadságot kapott.
A bükkszenterzsébeti búcsú a mai napig nagy esemény. Ekkorra festetnek, cserélnek bútort, 

vágnak disznót, vendégeskednek. 1942. november 19-e azonban nagyon szomorú nap volt a 
család számára. Letelt az egy hónap szabadság.

A búcsúzáskor bölcsőstül ölelte át kisfiát, sírt, zokogott, és azt mondta: „Ha tudnám, hogy 
többé nem jövök vissza, itt, a házunk sarkán lövetném főbe magamat a csendőrökkel!”

Utassy Vadász József
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„legalább tudnátok akkor,
hol fekszem én,
Utassy Vadász József,
Isten és az Ózdi Vasgyár
segédmunkása,
legalább kijárhatnátok a temetőbe,
síromra virágot és gyertyát
lobbantani…” 
                      (Gyászdoboz)

 
Éppen az urivi áttöréskor ért vissza a Donhoz! Az aknavetőknél szolgált a 23. gyalogezredben. 

Feldolgozhatatlan lelkiismereti problémát jelentett számára.

„És mondtam azt is,
jaj,
mondtam én,
ígértem én,
ígérgettem,
hogy ne féljetek,
nem leszek én gyilkos,
nem lövök én agyon
egyetlen katonát sem,
mert mindenkit hazavárnak innen,
mint ahogy engem is hazavár
az én futosó kicsi fiam,
hogy karomba szaladjon,
és én fölkapjam őt,
fölemeljem,
és magasba dobálva
bemutassam őt ennek a gyönyörű
Napnak,
amely itt ragyog most is a fejem fölött.
És én szénné feketedem lassan alatta.”

A voronyezsi ütközetet szerencsésen túlélte. Ezekben a napokban volt egy boldog-szomorú 
találkozása öccsével, Utassy Vadász Károllyal. Bevonulásuk óta semmit sem tudtak egymásról. 
Egy csapatösszevonáskor azonban hírül vették társaik segítségével, hogy teherautón egymás 
felé közelednek. A sofőrök is, a társak is egyként segítettek, hogy találkozhassanak. Megálltak 
a teherautók úgy 20 méterre egymástól. Fenn ülve már észrevették egymást, majd kicsattantak 
az örömtől, szó szerint – szálltak le – a földre, rohantak egymás felé. Karnyújtásnyira voltak, 
amikor mindkét csoportból előlépett egy tiszt, puskatussal verték őket, és vezényelték vissza 
üvöltve csapatukhoz. Soha többé nem látták egymást.

A nagy visszavonuláskor agyoncsigázva – 35-40 C°-os hidegben – megálltak pihenni, tüzet 
raktak, körülállták, melegedtek. Hangoskodásra lettek figyelmesek.

Kicsit távolabb tőlük egy német tiszt el akarta venni a magyar katonától az  akkor kincset érő 
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abrak zabot. Nem adta még a követelőzésére sem. Fegyvert rántott a német, gondolkodás nélkül 
lelőtte a magyar katonát. Átment rajta a lövedék, s apósom jobb felső combcsontját már a fáradt 
golyó ütötte át, törte el.

Több mint két hétig húzták szánon bajtársai a dermesztő hidegben. A minszki kórházba került, 
de akkorra már meg voltak számlálva a napjai.

Itthon rettegésben teltek a hetek, hónapok. Kitavaszodott, március lett, Dzsó néhány nap múl-
va betöltötte a második életévét. Elkezdték a tavaszi munkákat a mezőn, a falu határában. 

És megjött a fekete levél!
Egy minszki hadikórház orvosfőnöke írta 1943 február22-én 10.0078-as tábori postaszámról.
„Igen tisztelt Utassyné Asszony!
Szomorú kötelességem közölni Önnel, hogy férje, Utassy József honvéd az Oskino mellett 

febr. hó 1-jén kapott súlyos sérülése, majd fagyása következtében az itteni hadikórházban el-
hunyt.

Egy tűzvonalbeli kötözőhelyről febr. 17-én szállították be ide. Jobb felső combján gyalogsági 
lövedék ejtett súlyos sebet, ezenkívül mindkét lába meg volt fagyva. Orvosi részről minden 
gondoskodás megtörtént, hogy férje életét megmentsük, sajnos ez hiábavalónak bizonyult, a 
szomorú eseményt nem lehetett a leggondosabb ápolással sem megakadályozni. A halál 1943 
febr. 19-én délután 6 óra tájban állt be. 

Súlyos veszteségéért Önnek Asszonyom, legőszintébb részvétemet fejezem ki.
Férje temetése katonai tiszteletadás mellett Minszkben /Ostland/, a katonai temetőben történt meg.
Az elhunyt hátrahagyott tárgyait a kórházparancsnokság a legközelebbi napokban meg fogja 

az Ön címére küldeni.
Alairno – sk

főtörzsorvos, orvosfőnök”

Mellékelik a halotti bizonylatot is. A személyi adatokon túl megjelölik a halál okát: harmadfo-
kú fagyás, felsőcombtörés, vérveszteség. Csapattest: 23/I. L.G. Losonc, tábori postaszám: 1123-
09-0071.

„Sírhat, akit a gyász
öltöztet föl, sírhat!

Ki zuborgatja szép
arca tengerszemét
özvegy Kiss Margitnak?

Katonaköpenygomb,
kétszázezer csillag!

Én nem tehetek arról,
s ő sem tehet róla,
ha elengedném kezét:

a Föld is elforogna
szép lassan alóla.” 
      (Akit a gyász felöltöztet)
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Valóban, 1943 márciusában megérkezett a gyászdoboz az édesapa személyes holmiival: óra, 
borotva, lereszelt karikagyűrű, ceruza, radír, negyed kiló kristálycukor, levelek, fénykép a más-
féléves kis Utassyról és édesanyjáról.

A leírhatatlan fájdalomban egy kicsi megnyugvás volt, hogy sírba temették katonai tisztelet-
adás mellett. Hogy személyes tárgyai megmaradtak, bizonyítékul szolgáltak a leírtakra.

Édesapja halála után három hónappal az árva kisfiú kapott egy igazolványt a Magyar Királyi 
23. honvéd gyalogezred parancsnokságától a „Tűzkereszt” viselésének jogosultságáról. 

Ifj. Utassy Vadász József, mint a hősi halált halt id. Utassy Vadász József tart. honv. fia részé-
re. „Tűzkereszt” I. fokozat fekete csillagon. Losonc,1943. VI. 

„Hát mellemre ne tűzd a gyásznak érmét!
Viseld jelvényeidet magadon.
A többit elragyogja majd a térkép,
s a Don, a Don, a Don, a Don, a Don.”

(Szoknyát küldtél)

Dzsó – eszmélődésétől kezdve – együtt nőtt ezzel az iszonyatos hiánnyal.
1989-ben elveszítettük húszéves fiúnkat. A veszteség – örök. Nincs olyan, hogy majd az idő! 

Semmit nem halványít!  Megéljük az ő életét is, minden korszakát; elképzelt, lehetséges esemé-
nyek, helyzetek sokaságát – illetve ordító hiányát.

 „Sírtól sírásig lengve, derengőn,
zörgök itt kint a fejfaerdőn.”

A legtöbb kötetében – az első, 1969-ben megjelent Tüzem, lobogóm! címűtől kezdve az utol-
só, 2006-ban kiadott Farkasordítóig  - megtaláljuk az apasirató verseket nem csak a kifejezetten 
e témájú, hanem gyakran más indíttatású verseiben is. Mert a hiány utolsó szívdobbanásunkig 
semmi mással össze nem hasonlítható fájdalom.

1990-ben jelent meg a Rezeda-álom.   Esküvő volt a faluban. A mai napig őrzik a hagyományt: 
a templomból kijőve végigvonul az esküvői menet a falun. Kiállnak az emberek a kapukba, 
öröm az arcokon, a borhordó legények pedig sűrűn kínálgatják őket. Dac és keserűség volt a 
kisgyermekben – mesélte –, hogy minden hozzá hasonlónak valaki fogja a kezét, csak az övét 
senki.

        
 „Megyek, végén a gyászmenetnek,
mezítláb bandukolok, csendben.
Azt sem tudom, hogy kit temetnek.
Kölyökkoromat? Kicsit engem.” 
                    (Gyermekkoromra mutató ujjam)

 A falu II. András alatt alakult Szenterzsébet néven. A későbbiek során elé kellett csatolni a 
Bükköt megkülönböztető előnévként, mert Zalában volt, ma is van Alsószenterzsébet és Felső-
szenterzsébet, sőt Szenterzsébet Erdélyben is van. Három család népesíti be a települést: Zay, 
Szilák, Utassy. Később még a Ködmönök csatlakoznak hozzájuk. Ragadványnevekkel külön-
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böztetik meg egymást. Tehát már ekkor kapja a Vadász nevet a család, nem a vadőr, erdőkerülő 
nagyapáról.

Tisztán emlékezett egy egészen kicsi korai elhatározására:             
„ Náni néném:

Kis Vadászom, madarászom,
hova cipeled azt a nagy ásót?

Én:
Menek Oroszországba!

Náni néném:
Minek, kisfiam?!

Én:
Hogy kiássam apámat.” 

(Hova cipeled azt a nagy ásót?)

Annát becézik Náninak. Ő nagyanya testvére volt, egyformán nagyon szeretetreméltóak.
Három–négyéves korából vannak háborús emlékei. Leventék gyakorlatoznak a házuk mellett 

/Katonák, leventék/, repülőgépek húznak el a fejük felett, ágyúra ülteti fel egy katona, ami éppen 
a házuk felé van fordítva / Otromba ágyú /.

Emlékszik a karján hordott gyászszalagra. 
 

„Ebével a hídon
egy lurkó átszalad.
Karján gyászszalag van.
Gyászszalag.
Gyászszalag.” 
                           (Béke)

„Nézzétek: karomon gyászszalag növekszik! Lassan már oly nagyra tágul, hogy ráhúzhatjátok 
a Földre is.” (A kör átváltozásai)

Dzsó édesanyja a szülők, rokonok segítségével birkózott a korán – 25 évesen – rászakadt 
özvegységgel. Nagyon elítélték őt, amikor a gyászév letelte előtt, 10 hónap után élettársat vá-
lasztott, a szomszéd falu sánta suszterét.

Úgy gondolkodott, hogy a férje is hazajöhetett volna sántán és fogyatékosan. Védtelennek 
érezte magát a befejezetlen, egy helyiséget használható, akkor még szomszédok nélküli, a tájban 
magányosan álló házában.

„Én meg már apukát akartam, aki szeret engem, és vesz nekem néha cukrot is, ha jó kisfiú 
leszek. És én máig jó kisfiú maradtam. Most is csak szeretettel tudok visszagondolni rá.” – írja  
Dzsó Curriculum vitae-jében.

Az erdőkerülő, vadőr nagyapa nem tudta megbocsátani menyének a döntését, megszakított 
vele minden kapcsolatot. Ő próbálta engesztelni, jeles napokon felköszöntötték első kis unoká-
jával; ilyenkor elsírta magát, de továbbra is hajthatatlan maradt.

Ha véletlenül összetalálkoztak nagyapa és unoka, ugyanúgy elérzékenyült, és ment tovább. 
Pedig de szerette volna, ha magával viszi egyszer is az erdőbe!
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Szépen élt a suszterral kiegészült család tizenöt évig. A háború alatt is olyan jó soruk volt – így 
emlékezett vissza többször anyósom -, hogy kanállal ették a mézet.

Kis csizmát csinált kisfiának, gombos harmonikával lepte meg tízéves korában. A mindenna-
pok azonban durvultak, egyre több lett a nézeteltérés, a veszekedés, majd különváltak. Elköltö-
zött a suszter egy másik faluba, 25 kilométernyire.

Halmozottan szórta rá az átkokat volt élettársa, mindenért őt hibáztatta. Kíméletlennek, dur-
vának, kegyetlennek írta le.

Egy őszi délután szilvát magoztunk a nyitott konyhában. És megjelent a suszter!
A róla elmondottak alapján azt gondoltam, ha élve is maradunk, legkevesebb a félholtra verés, 

amivel megúszhatjuk.
Ehelyett barátságosan elbeszélgetett, és rövid idő után elment. Másnap megállt mögöttem 

az úton biciklijével, az időbeosztásomat kérdezte, s harmadnap bejött hozzám a Művelődési 
Házba. Kisfiamnak és nekem is ajándékot hozott. Tárgyilagos volt, feltárta eddigi életüket, saját 
hibáit sem titkolva el.

Önéletírásával ellentétben Dzsó verseiben is kegyetlen kép rajzolódik ki róla.

„Részeg a sánta suszter, részeg.
Jön, leveri a fecskefészket:
ének hull, toll havaz.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Hazajön egyszer Papa és véged,
mert Ő szereti a füstikéket. –
Röhög a mostoha.
                         (A sánta suszter)

Annyi, de annyi összetevője van annak, hogy valaki ilyenné váljon. A suszter is ilyenné lett 
másfél évtized után. Ebben nagy része volt az édesanyának, de abban is, hogy Dzsó mérhetetlen 
gyűlölettel ír róla. Magányosan, elhagyatva halt meg. Nem mentek el a temetésére sem.

Ő maga együtt nőtt az iszonyú apahiánnyal.

„Ahogy telnek-múlnak az évek:
egyre árvább leszek, papa.
Egyre árvább és egyre vénebb.
Arcom: bánat kirakata.

Tudod-e, hogy túléltelek már
tíz évvel, Te Minszki Halott?!
Őszök piros lombja pereg rám:
sétáló sírköved vagyok.”    
                         (Ahogy telnek)
       

3-4 éves kori háborús élményei felnőtt korában is kísértik. (Vonulnak, A hála, Ima) 
         És ha életben marad a papa?
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...............................................................
       „A húgomnak hosszú, szőke haja volna.”
...............................................................
A taknyosan is szép, csöpp csintalan öcsémnek
csúzlit csinálnék, ...............................................
............................................................................
elcsalnánk a papát: meséljen újra arról,
hogy menekült meg Ő, s hogy pusztult el a század.”  
                                                                 (Sirató)

Sokan élték az apátlan árvák nehéz életét a második világháború után. Azoknak könnyebb 
volt, akik érezhették a szoros kötődés biztonságát.

A falu, a rokonság egy óvó-védő szeretethálót húzott Dzsó köré. Szoros barátság alakult ki a 
többi árva fiúval, de olyan szoros, hogy egy életre szólt.

         
„Idekívánkozik a rím:
szeretem barátaim,
szeretnek a barátaim,”  
                        (Hogy érzed magad, Dzsó?)

Meghatározó az árvaságtudat érett korában is.
Két ember volt az életében, akiket nem tudott tegezni, pedig nagyon közel álltak hozzá. Ak-

kora megbecsülést, tiszteletet érzett irántuk, hogy ez meggátolta.
Nagy László volt az egyik kitüntetett, akihez első kötetét is elvitte. A Mester végigolvasta, s 

hívta újra beszélgetésre. Tanácsai még öreg korában is visszaidéződtek.
Volt persze olyan is, amit nem fogadott el. A Micsoda évszak című verséből javasolta elhagyni 

az édesapjáról szóló részt. Azért nem értett vele egyet, mert meg volt győződve: ha hosszan élt 
árvaságból tekint vissza az egészséges, életörömtől duzzadó gyermekkori tavaszra, hangsúlyo-
sabb mindkettő.

Más árvának lenni, és más tudni az árvaságról – vallotta.
Apám volt a másik nagyra becsült ember.
Csendes, halk természetével, kősziklanyugalmával, ám rendíthetetlen igazságérzetével első 

találkozásukkor közel kerültek egymáshoz. Vele soha nem vitatkozott, neki mindig igazat adott.
Az 1970-es évek végén egy alkalommal, amikor már többedszer hatalmába kerítette a beteg-

ség, próbáltuk meggyőzni, hogy orvosi segítségre van szüksége. Nem sikerült most sem, hiszen 
ilyenkor éppen az ítélőképesség a beteg. Azt mondta, hogy utazzak el Apuért, s ha ő azt mondja, 
hogy beteg, akkor megy a kórházba.

Kisfiammal vonatra szálltunk, másnap visszautaztunk hárman. Este tíz körül értünk be a la-
kásba.

 - Tűz ég benned, Dzsó, de nem kohók tüze, ami értéket állít elő, hanem erdőtűz, ami letarol. 
– Ilyen és hasonló érvekkel próbálta meggyőzni pszichiáter ismerősünk, eredménytelenül.

Beléptünk a szobába.
 – Apu, maga szerint is bolond vagyok? – kérdezte Dzsó üdvözlés helyett.
 – Nem fiam, nem vagy bolond, de azt látom, hogy egy kicsit meg kéne nyugodnod – hangzott 

a válasz.
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Annyi eredménye azért volt a délutáni meggyőző beszélgetésnek, hogy összekészítette a holmi-
ját. Most felállt a fotelból, eltette a fogkeféjét is, és mondta, hogy hívjátok a mentőt.

Nemcsak érezhető, hanem látható is volt az a nagy ragaszkodás, szeretet, amellyel apám felé 
fordult. Ha itthon voltunk, mindig a közelében volt.

Kiírhatatlan fájdalom az árvaság! Időről időre versbe formálódik a düh, a kiszolgáltatottság, az 
örök űr a családi idill hiánya. /A föld alól is, Ismeretlen katona, Fekete trón, Szemfedő föld, Fáj az 
idő/.

        
„Eljönnek újra
a téli esték,
te pipád,
szemüveged keresnéd,

s a világ dolgát
meghányva-vetve:
néznék, csak néznék
hosszan, kezedre.” 
                       (Papa!)

2004-ben minden addiginál makacsabb, mélyebb, hosszabban tartó volt a krisztusi kortól tartó 
betegség. Eddig pontosan emlékezett minden fázisra, minden történésre. Vissza tudta idézni, miről 
mit gondolt, amikor téveszméi voltak, miért cselekedett másképp. Kontrollálni tudta, hogy mit 
kéne mondania, tennie, és az indokokat is pontosan visszaadta, hogy miért nem úgy mondta, tette.

Kálvária-ének című könyve pontosan így építkezik. Látomásaiban persze az édesapa is megje-
lenik. Ez utóbbi pokoljárása azonban kiesik az emlékezetéből. Amikor 2005 végén belenyúl író-
asztalának fiókjaiba – ekkor már hazaköltöztünk Budapestről Rédicsre –, meglepődik, hogy kész 
kötetet húz elő. Ez az utolsó, Farkasordító című, amiben még egyszer, utoljára „bakát gyászol”. 

Tavasz a hadiúton
        
Zuborog vérem, bizsereg:
hát újra itt vagy, kikelet?!

Hatvanegy éve ámulom
tarka pompád. De már unom!

Isten hiába fenyeget:
nincslő trónusán nevetek.

Száraz, mindentudó ágon
holló hallgat. Bakát gyászol:

őt, akit gerlice dúdol
világgá a hadiúton.

Kiért megnyílnak az egek,
s szemem zápora megered.


