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A megérdemeltnél mindeddig szintén sokkal csekélyebb figyelmet kaptak a költő fordításai is. 
Utassy József egyetlen fordításkötetet adott ki: öt bolgár költő ötször huszonegy versének műfor-
dítását (Vasárnapi földrengés. Öt bolgár költő versei, Orpheusz Kiadó, Bp., 2000). A mostani kötetben 
szereplő, a különféle antológiákban és folyóiratokban megjelent fordításokkal kiegészített, mintegy 
hatvanoldalnyi összeállítás a bizonyság rá, hogy a költő műfordítói tevékenysége az eddig ismertnél 
sokkal gazdagabb. 

Végezetül az ugyancsak hányatott sorsú, eddig kevés figyelmet kapott, ám az alkotói pálya egy 
másik csúcspontjának tekinthető drámai szövegkönyv (újra)felfedezése azt bizonyíthatja az olvasó 
számára, hogy a szerző nemcsak a műnemek vagy a műfajok között nem húzott merev határvonalat, 
hanem az egyes művészeti ágak között is lehetségesnek tartotta az átmenetet. A Betlehem csillaga 
című kétfelvonásos rockoperához írott szövegkönyvnek csak a dramaturg, Kocsis L. Mihály által ké-
szített vázlata, rendezőpéldánya és egyetlen folyóiratbeli közlése maradt fenn (Tiszatáj, 2000. de-
cember, 54. évf., 12. sz., 7–32). A darabnak egyébként is mindössze három bemutatójára került sor, 
2000 júliusában. Talán a mostani javított és tipográfiailag egységesített szöveg közzététele ezt a 
pálya alakulástörténetében jelentős szerepet játszó művet újra színpadhoz segítheti. 

A mostani kötet második, monografikus részébe az alkotói életmű hátteréül szolgáló és annak 
jobb megértését segítő személyes visszaemlékezések és vallomások, irodalomtörténeti és kritikusi 
értékelések kerültek. Mindenekelőtt a költő egyetlen hosszabb, minden apró részletre kiterjedő és 
kíméletlenül őszinte önéletrajza (A kikelet fia), melyet a Kortárs Kiadó Curriculum Vitae című, har-
minc kortárs magyar író önéletrajzát tartalmazó gyűjteménye számára írt. (A kötetet Tárnok Zoltán 
szerkesztette és gondozta. Kortárs Kiadó, Bp., 1995, 448–472.) A második rész közli Vasy Gézának a 
Magyar Művészeti Akadémia felkérésére 2013-ban készített, ez alkalomból az utóéletre vonatkozó 
legfrissebb adatokkal kiegészített részletes bibliográfiáját, életrajzát és pályaképét, mely jelen for-
májában most jelenik meg először. A tényeket, adatokat és az önvallomást személyes hangú meg-
emlékezések és szívszorító gyászbeszédek, nekrológok, emlékező és tisztelgő versek sora egészíti 
ki Marin Georgiev, Hétvári Andrea, Dr. Juhász László, Péntek Imre, Stokker Sándor, Szondi György és 
Utassy Józsefné Horváth Erzsébet jóvoltából. Jelen kötet összeállítója és gondozója pedig Nekro-
lóg helyett – Utassy Józsefről címmel fogalmazza meg az életút és életmű jelentőségét, az eddigiek-
nél árnyaltabb megközelítésének és azzal szoros összefüggésben némi átértékelésének igényét és 
szükségességét.

A kötet eredendő szándéka szerint is elsősorban egy eddigieknél sokkal árnyaltabb, gazdagabb és 
tartalmasabb Utassy-kép kialakításához kíván hozzájárulni. Említett önéletrajzát az érintett a kö-
vetkező mondatokkal zárja: „Baráti köröm nem széles, de engem körülölel. Azokat a költőket, írókat 
szeretem, akiknek duendéjük van. Értük tűzbe tenném mind a két kezemet! Mert látni vélem fejük 
körül a piros derengést.”. A kötet készítőjének és gondozójának meggyőződése, hogy az érintett 
maga is rendelkezett ezzel a duendével. A kiadó pedig e több mint ezer oldalas kiadvány megjelen-
tetésével kíván méltó módon tisztelegni Utassy József előtt, aki – még leírni is fájdalmas és hihetet-
len! – 2016 márciusában lett volna hetvenöt esztendős, s már öt éve nem lehet közöttünk. 

(„A kikelet fia”. Utassy József Összegyűjtött művek, Napkút Kiadó, 2016)

Vörös István

Téveszmékkel élni

Ki azt hiszi, hogy egyszerű
meghallani Isten szavát,
megérteni, hogy mit akar,
az téved, téved, téved ám.

A királyoknak üstökös
jelzi, hogy most már menni kell,
elhagyni birtokot, vagyont,
ami mások fölé emel.

De másnak nem jut semmi jel,
a jel csak ő lehet maga.
Az útra lépni lázadás.
Nem térhet vissza már soha.

A baj csak az, hogy nem vezet
egy Kisjézushoz minden út,
és túl sokszor veszítjük el
a jóért vívott háborút.

Vagy tévedünk, mert háború
az jóra soha nem vezet,
hiába védi eszme is,
és rajzolja át képzelet.

Hiába tudjuk: jók vagyunk.
Biztosra venni nem lehet
ilyesmit, mert az károsít,
és ellenségünk felnevet.

A Kisjézusra várni kell,
nem hozza el a nagy harag,
nem hozza el a gyűlölet,
a jobb világ ma elmarad,

a szebb világ meg eltünik,
az igaz út itt véget ér.
Hiába hát a győzelem,
meghalni egy kis semmiért,
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és téveszmékkel élni le
(vagy föl) az egész életet,
hogy harcos vagy és üldözött.
A sorsod nem rád méretett,

mert nem hagytad, hogy méretet
vegyenek rólad angyalok,
hisz azt hitted, hogy ördögök,
hiába teltek a napok,

hiába múltak hónapok.
Hamis világba lépsz, pedig
azt hitted, tőled lesz igaz,
s a többiek csak képzelik,

hogy lehet élni mégis úgy,
ahogy szerinted nem lehet.
A lehetetlen létrehoz
sok irreális életet.

Két embert…
Két embert ismertem, kit megöltek,
kettőt, aki Nobel-díjat kapott,
két öngyilkossal is volt már dolgom,
az élettől ugyan mit akarok?

Mert a haláltól csak azt, hogy várjon.
Ne rám, ne rád, ne ránk.
Álljon magányosan, mint egy várrom,
egy elhagyatott sziklafok.
Ne ott legyen hazánk.

Elrontott játék
A közönyösöket kiköpi az Úr,
de akkor folyton köpködnie kell.
Nem csinál semmit, és nem is tanul,
a lelke fölött üres ám a fej,

jellemezhetjük így az átlagot.
A közönyösöket kiköpi az Úr? 

Kezdj új világot, nyiss egy új lapot!
Nem csinál semmit, és nem is tanul –

jellemezhetjük így az átlagot,
Isten napját, ha mi sem változik. 
Kezdj új világot, nyiss egy új lapot?
A sok változás már régen taszít!

Isten napját, ha mi sem változik,
nem találhatod jobbnak semmivel.
A sok változás már régen taszít,
a valamihez egy kis semmi kell.

Enteriőr Szabolcs Péter műterméből
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