
KÖDÖBÖCZ GÁ BOR

„…ki csil lag ról csil lag ra száll”

Utassy Jó zsef bol dog-szo mo rú stá ci ói

A nyolc va nas évek vé gé től még a más faj ta po é ti kai fel -
fo gást val lók szá má ra is nyilvánvaló, hogy Utassy Jó -
zsef köl té sze te 1945 utá ni lí ránk egyik leg ere de tibb és
legfigyelemreméltóbb tel je sít mé nye. Ezt most már hi -
va ta lo san, ál la mi rész ről is el is me rik, hi szen ti zenhá -
rom szo ri (!) je lö lés és föl ter jesz tés nyo mán ez év már -
ci us idu sán Kos suth-dí jat ka pott. 

Az 1941-es év ta va szán Óz don szü le tett köl tő esz té -
ti kai ma ga tar tá sát a re cep ció sokfé le kép pen jel lem zi:
„bol dog ság ke re ső” és „dé mo nok kal csa tá zó” köl tő, „az
ele mi ös  szefüg gé sek” és „a vers sé vált in du lat” köl tő je,
„a dal ba ol tott iró nia” és „a csil lag fe gyel mű ének” köl -
tő je, a „gyö nyö rű helybenjárás” és „a küz de lem köl tő -
je”, a meg tor pa ná sa i ban és új ra kez dé se i ben sa ját
transz  cen den ci á já ra és nö vés ter vé re fi gye lő „kor sze rű
ro man ti kus”. És mind ezek fog la la ta ként – akárcsak az
örök pél da, Pe tő fi – a leg főbb élet ér té ket és leg na gyobb
ki hí vást je len tő sza bad ság sze re lem köl tő je is ő.

A két ség kí vül biz tos for ma ér zék kel meg ál dott, is ten -
ad ta te het ség ként in du ló Utassy az El ér he tet len föld cí -
mű an to ló gi á ban mu tat ko zott be ki len ced ma gá val,
1969-ben. Az ér tő kritika már ak kor is az ar te mi szi tisz -
ta sá gú és ti tá ni in du la tú mű vészt kö szön töt te ben ne.
Alig ha vé let len, hogy a friss és üde hang vé te lé vel, szó -
ki mon dó bá tor sá gá val uni kum ként ha tó lí ri kus az if jú -
ság kö ré ben is gyor san is mert té és nép sze rű vé vált;
min de nek előtt a Zúg Már ci us gyúj tó mó don pro tes tá ló,
il let ve a Ma gyar or szág! sors vál la ló, nem zet fél tő köl tő -
je ként. „Fi a ta lok, di á kok má sol ták, kéz irat ban ter jesz -
tet ték őket. A köny ves bolt ok ból ha mar el kap ko dott el ső
kö tet – ebben az tán osz to zott a töb bi is! – a Tü zem, lo -
bo góm! ver sei egy nem ze dék zse bé ben ron gyo sod tak,
mint a né hai di á ko ké ban Pe tő fi kö te tei, ezek a »ron gyos
vi té zek«”. (Vasy Gé za) 

Utassy Jó zsef ver se i ben a köl tő sors, az el hí vott ság és
el hi va tott ság sok szor és sokféleképpen meg je le nik. A
Bükkszenterzsébettől Ege rig és Bu da pest től Rédicsig
meg tett út ref lex ív em lék te rek be me ne kí tett vers do ku -
men tu mai a köl tő af fé le fe ke te do bo za ként vallanak a
mű vé szi-em be ri küz de lem ér tel mé ről és cél já ról. Olyan
hit val lás sze rű mű vek re gondolva, mint pél dá ul Az én
ke resz tem, Mo no lóg a pó di u mon, Akár a szar va sok,
Ősz vi lág, Hitfo gyat ko zás, Val lo más, Ten ger lá tó, Im má -

ron öt ven, Apol li naire, Szár nyas ol tár, Sza vam, Dal ta la -
nul, Ten ger, Köl tő nek len ni, Vi lág va gá nya, Hagy ja tok
ját sza ni, Szép nap kel tő holnap, Csak él tem. A ma gyar
és vi lág iro dal mi ká non nal pár be szé det foly ta tó ars
poeti kus ver sek né hány emblematikus szö veg he lyé re
hí vom föl a fi gyel met:

„Köl tő nek len ni: gályarabság.
Ro bot egy kép zelt tengeren!
Nem fúj a szél, a drá ga passzát,
a zá tony is csak sej te lem.”

(Köl tő nek len ni)

„Ír ni ar ról kell, AMI NINCS!
Mert ami nincs, val lom, LEHETNE!
Er re ta ní tott a BILINCS:
az AMI VAN mu száj sze rel me.”

(Apol li naire)

„Sza vam csil lag fe gyel mű ének.
En gem a sza bad ság igazgat.
Így va gyok én a legszegényebb,
gaz dag nak is így va gyok gaz dag.”

(Sza vam)

„Ma gyar vagyok.
Európai.
Köl tő nek is 
egy kis hazáé.

De ősemberi
a mozdulat,
min den mozdulat
szavaimban: 

Az El ső Pi ros Tűz ra ká sé!”
(Val lo más)

„Ma sem csi nál tam semmit:
csak él tem ezt a verset.
Ez oko zott örömöt,
gyötrelmet, 
keservet. 

Mert a ver set nem írják: 
a ver set él ve élik! 
Ezért időt le nül a szó, 
és fénylik, 
fénylik, 
fény lik.”

(Csak él tem)
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„Las sacs kán meg érem tes tem elestét, 
ám szel le mem friss, paj kos kiskölyök. 
Hagy já tok hát ját sza ni önfeledten, 
mert szent a kép ze let, szent! És örök.”

(Hagy ja tok ját sza ni)

Már-már iro da lom tör té ne ti köz hely, hogy Utassy
em be ri hű sé gé vel és tisz tes sé gé vel egye dül csak mű vé -
szi fe gyel me és al ko tói igé nyes sé ge ve te ked het. Nem -
ze dé ké ről adott epig ram ma ti kus tö mör sé gű lát le le te
(Ki len cek) irodalomfelfogásáról és Nagy Lász ló ra val ló
mi nő ség esz mé nyé ről min dent el mond:

„Különcök
a
Kilencek?
Hűek,
mint a ki vert eb!”

A Szék fog la ló hang sú lyos üze ne te is er re rí mel: „Ma -
gyar köl tő vagy, éle ted ki ált vány!” Minthogy Utassy
leg sa já to sabb mű vé szi gond ja i ról és tö rek vé se i ről árul -
ko dik, ös  szes ed dig szü letett ver se fö lé oda kép zel het jük
a Kor mos Ist ván nak aján lott Ten ger lá tó hit val lás sze rű,
programadó so rát: „Lát tam a Ten gert: nem hall gat ha -
tok!” A köl tő leg esz mé nyibb vágy- és célkép ze te it tük -
rö ző, szen ve dé lye sen sza bad ság-, ma gyar ság- és em ber -
ér de kű ma ga tar tás különösen em lé ke ze tes, le tisz tul tan
transz pa rens meg fo gal ma zá sa az Il  lyés Gyu lá nak aján -
lott Po hár kö szön tő cí mű vers ben ol vas ha tó:

„egy mondatot, 
egy mon da tot csak, 
csak egyet len mondatot, 
egy ár va mon da tot ra gyogj csak: 
EM BER NEK MAGYART, 
MA GYAR NAK EM BE RIT!”

Utassy ko rai mű ve i ben a rügy fa kasz tó, szok nya lib -
be ntő, má mo ros han gu la tú ta vasz az ural ko dó ter mé -
sze ti mo tí vum. Ek kor szü le tett vil la nás sze rű, ki ál tás nyi
da la i ban – mintegy a fel fo ko zott fény kí vá na lom, az olt -
ha tat lan szen ve dély és az if jú vir tus kifejeződéseként –
a tűz, a láng, a lo bo gás, a fény, a csil lag, a már ci us, a ki -
ke let me ta fo rái és kép zet kö rei a leg szem betű nőb bek.
Az ide tar to zó jel leg adó köl te mé nyek ben (Ki ke le tek,
Zöld láz, Vik tó ria, Sze re lemhaj nal, Ter mé keny éj, Tü -
zem, lobogóm!, stb.) egy fel tű nő en nagy vi ta li tá sú, hal -
lat la nul expresszív és sod ró len dü le tű lí ra vi lág bon ta ko -
zik ki. He lyen ként a min den kon ven ci ó nak fit  tyet há -
nyó, vad és túl bur ján zó ér zé ki ség ra gad ja ma gá val az

ol va só kép ze le tét. (A szűz, Ci gány ki ke let, Egész sé ged -
re: Krisztina!, Ezüst híd, Ki ki ál tó, Ken der áz ta tó). 

A kez det től erős el len szél ben ha la dó köl tő a het ve nes
évek de re ká tól kény te len szá mot vet ni sors be li ki hí vá sai -
val, s en nek nyo mán ke se rű il lú zi ót lan ság gal tu da to sít ja:

„Ének ijesz tő kor ban élek. 
Nincs dal, az em ber csak át ko zó dik”.

Má so dik kö te té nek Ősz vi lág cí mű ciklusában a gyöt -
rő hi ány ér ze tek, az emész tő ké te lyek és az el nye lés sel
fe nye ge tő po kol mély sé gek jel zik, hogy az egy ko ri „tűz-
már ci us” élet ér zé se fo ko za to san ko mo rab bá vá lik, s a
nyugtalanító vers vi lág egy re in kább bar tó ki je gye ket
mu tat. A „csil la gok ár vá ja” me ta fo rá ba sű rű sö dő fe nye -
ge tett ség, ma gány és ott hon ta lan ság drá má ja kü lö nö sen
em lé ke ze tes ké pek ben és at mosz fé ri kus fra ze o ló gi ai
egy sé gek ben nyil vá nul meg a Ha nyat lás vé gi nyár, az
Ősz elő, az Em ber az ősz ben, az Akár a szar va sok, a
Nap le men te és az Ősz vi lág cí mű köl te mény ekben. 

Utassy Jó zsef egé szen ere de ti nyelv te rem tő fan tá zi á já ra,
csil lám ló já té kos sá gá ra a szó le le mé nyek, a nyel vi és ké pi
te li ta lál tok, a so sem volt szó szer ke ze tek so ka sá gát hoz hat -
juk fel pél da ként: „lomb vis  sza vo nu lás”, „vi rág le té tel”,
„gyü mölcs el es te”, „föl né gye len dő krump li”, „det ro ni zált
mák”, „jár őr fel hők”, „pe tú nia-tá ro ga tók”, „dér-zápolyák”,
„zúz ma ra horthyk”, stb. Ez a fel so ro lás rész ben a köl tő já -
té kos sá gát is iga zol ja, hi szen Utassy, ha csak te he ti, ön fe -
led ten ját szik. A ho mo ludens ál lan dó je len lét ét olyan nyel -
vi tű zi já ték ok bizonyítják, ami lye nek pél dá ul a Me leg
zsák, a Vers és pró za, az El len pont, a Kor kép, a Két so ros
vagy a Weöres mes ter cí mű ver se i ben ta lál ha tók. Ez a faj -
ta já té kos ság azon ban – akárcsak Szil ágyi Domokosnál–
ne megy szer a szo mo rú ság já té kos sá ga ként je lent ke zik,
mint hogy a „nincs ha tár, ami en gem ha tá rol” élet ér zé se
szün te le nül a va ló ság korlátaiba üt kö zik. Aho gyan az
Illyés hez szó ló szü le tés na pi vers ben (Csend élet) ír ja:

„Ez a szív na gyob bo dá sos ország
félutak li he gő je. Keselyűk 
ko szo rúz zák a ho ri zont ját.”

Utassy pá lyá ján vé gig te kint ve a döb be net és meg ren -
dült ség ér zé se az őszin te cso dá lat tal tár sul, hi szen az
apát lan ár va ként föl cse pe re dő, majd az egyszem fi át
ide je ko rán el ve szí tő, s mind eköz ben ször nyű ideg be -
teg sé gé vel a pok lok pok lát meg szen ve dő em ber helyt -
ál lá sa oly an  nyi ra pél da sze rű, hogy mö göt te „min den di -
csé ret csak bi ceg ve jár hat”. Ir dat la nul nagy, sú lyos és
szál kás ke reszt az övé, hi szen a vesz te sé gek és sors csa -
pás ok már-már a Jób köny vét idé ző pas sió já rás sá áll nak
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ös  sze. Éle té nek vi szon tag sá ga it, mű vé szi-em be ri út já -
nak stá ci ó it a kö tet cí mek is pon to san jel zik: Csil la gok
ár vá ja, Po kol ból jö vet, Jú dás idő, Ra ga do zó Föld, Ir -
dat lan ég alatt, Ke ser ves, Hol if jú sá gom tűnt el, Fény a
bi lin csen, Kál vá riaének, Is ten fag ga tá sa, Tü zek tü ze,
Far kas or dí tó. A gyak ran hi vat ko zott, emblematikus
vers (Mo tí vum) hang tom pí tós fáj da lom mal sti li zált so -
ra it – mintegy az élet mű egé szé re ki ter je dő érvénnyel –
akár ön de fi ní ci ó ra tö rek vő val lo más ként is ol vas hat juk:

„Kü szö bén az estnek 

csillagfakadáskor 
dal ba fog az ember 

ha már fáj a sorsa 
na gyon szé pen fájjon 

kü szö bén az estnek 
csil lag fa ka dás kor”

A ki ke let fi a ként in du ló, a sze re lem és ter mé szet szép sé -
ge it if jon ti lo bo gás sal, egészséges ér zé ki ség gel és po gány
élet öröm mel ma gasz ta ló köl tő alig túl a negy ve nen bar tó ki
dis  szo nan ci ák tól szab dalt, drá ma i an nyug ta la ní tó ver sek -
ben ad szá mot el mú lás sal vi as ko dó, ko mor köz ér ze té től:

„Negy ven évgyűrű 
fénybilincsében: 
di de regsz álmodban, 
va cogsz éb ren”

(Ra ga do zó föld)

„Rom bol már az idő, ro ha moz zák ar com a ráncok
(…)
fúj nak az őszi sze lek, fáj nak a gyöngy ide gek”

(Szép las san)

„Negy ven há rom évem 
tü zé nél melegszem: 
re meg han gom, térdem, 
las san megöregszem, 

s ásít a föld értem, 
ásít a Föld ér tem”

(Öregedőben)

Ugyan ak kor a ké ső ro man ti kus ma ga tar tás Ady ra val ló
le bír ha tat lan hi té vel és elnyűhetetlen vi ta li tá sá val őr zi és
erő sí ti ma gá ban a pél da adó ősök ér ték tu da tos cse lek vés re
ösztönző, ko nok helyt ál lás ra ké pe sí tő tes ta men tu mát:

„Csil la gok, vi rá gok, ki ke le ti lángok, 
áp ri li si fé nyes szél, 
hogy tün dö köl min den, su hog, csat tog ingem, 
Is ten, en gem éltessél, 
él tess nyolc van évig, hadd le gyek vi téz itt:
a szel le mi vé gek nél!”

(Ad notam: Ba las si Bá lint)

„Lo bo gót, szent ség tar tót vinni: 
de jó is vol na hin ni, hinni! 

Föl es küd ni is ten re, pártra: 
hát ha meg vál ta ná nak, hát ha!”

(Ady End re!)

„Csak most meg nem halni, 
fiúk! 
nyö get nek majd 
a nyolc va nas évek, 
sugalmazzák, 
hogy nincs kiút: 
csak most meg nem halni, 
fiúk.
(…)
Csak most meg nem halni,
fiúk!
Jöj je nek ama nyolc va nas évek,
sugalmazzák, 
hogy nincs kiút: 
túlélni, 
túl mindent, 
fi úk!”

(Túl él ni)

„Dú do lom halhatatlanul, 
hogy utál en ge met az úr, 
szár nyas da la im üldözi, 
mert gyűlöli, 
mert gyűlöli. 

Da lo lok mégis, 
mon dom én, 
ahogy a torkomon 
kifér: 

hogy van remény, 
hogy lesz remény, 
éne ke lem én, 
zen gem én”

(Ahogy a tor ko mon ki fér) 
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Utassy Jó zsef köl té sze té nek prag ma ti kai kon tex tu -
sát, tar tal mi-te ma ti kai irá nyult sá gát alap ve tő en két tra -
gi kus élet tény ha tá roz za meg: alig két éves, ami kor
édes  ap ja el esik a Don-ka nyar nál, negy ven nyolc éve sen
pe dig Jó zsef fi át ra gad ja el a gyil kos kór. Két örök ké
saj gó hi ány, két so ha be nem gyógy uló seb, ami be kö -
zön sé ges kö rül mé nyek között csak be le rok kan ni le het.
Ha igaz a mon dás, hogy Is ten azt bün te ti, akit sze ret,
ak kor köl tőnk a ma ga ke resz tek kel és ke gye lem mel tel -
jes éle té ben sok szo ro san meg ta pasz tal hat ta a Fennvaló
ha rang kon dí tó és vi gaszt ho zó je len lét ét. 

Utassy Jó zsef az éle tét és köl té sze tét dön tő en be fo lyá -
so ló sors csa pás ok ról a harminc kor társ ma gyar író ön -
élet raj zát tar tal ma zó, Tár nok Zol tán ál tal szer kesz tett
Cur ri cu lum vi tae cí mű kö tet ben (Kor társ Ki adó, 1995)
be szél. Ide gen föl dön már tí rom sá got szen ve dett édes ap -
já ról ek ként vall: „Az urivi át tö rés kor ér ke zett vis  sza a
Don hoz. Az ak na ve tők nél szol gált. Túl él te a vo ro nye zsi
üt kö ze tet. Vo nul tak vis  sza Be lo rus  szia fe lé, ami kor egy
né met tiszt el akar ta ven ni az egyik ma gyar ka to ná tól a
za bot. A za bot, ami ak kor ara nyat ért. Szó vál tás ke re ke -
dett. A né met tiszt agyon lőt te a ma gyar ka to nát. A fá radt
go lyó, ami át ment raj ta, el tör te apám fel ső comb csont ját.
Szá non vit ték to vább. Egy hó na pig di der gett a csil la gok
alatt. Ami kor Minszkbe ér tek, már csak nap jai vol tak hát -
ra. Egy né met ka to na or vos ír ta anyám nak: »Combcsont-
törés, nagy fo kú vér vesz te ség és har mad fo kú fa gyás volt
a ha lá lá nak oka«. (1943. feb ru ár 19.) Va la hol Minszk ben
te met ték el, va la hol Minszk mel lett ta lán. 

Ami kor apám el esett, én ak kor ta nul tam jár ni. Anyám -
nak a gyász ken dőn is át ijedt az ar ca: mi lesz most ve lünk.
Sze ren csénk re na gyon szép as  szony volt, mond hat ni azt is,
hogy fa lu szé pe. Aki csak tu dott, se gí tett raj tunk. Ar ra már
én is em lék szem, aho gyan a le ven ték szi vat  tyúz ták a vi zet
a kút ból. Még le sem járt a gyász év tel je sen, ami kor anyám
ös  sze állt a szom széd fa lu susz te ré vel, Kovách Fe renc mes -
ter úr ral. Per sze a fa lu föl zú dult. Ki hal lott még ilyet?! Egy
gyö nyö rű as  szony és egy sán ta susz ter! Anyám vi szont azt
mond ta: a fér jem is ha za jö he tett vol na sán tán, bé nán, kar
nél kül. És ne ki volt iga za, mert az élet min dig bó lint az ér -
tel mes cse le ke de tek re. Én meg már apu kát akar tam, aki
sze ret en gem, és vesz ne kem né ha cuk rot is, ha jó kis fiú le -
szek. És én má ig jó kis fiú ma rad tam. Most is csak sze re -
tet tel tu dok vis  sza gon dol ni rá”.  

A sze me fé nye ként sze re tett fia em be ri és  szel föl fog -
ha tat lan és értelmetlennek lát szó ha lá lá ról pe dig a kö -
vet ke ző ket mond ja: „És évek jöt tek, és évek men tek,
már azt hit tem a bol dog ág ré vé be ér tünk, ami kor fi unk
hir te len meg be te ge dett. Am pu tál ni kel lett a jobb lá bát.
Azt hit tük, így leg alább meg ment het jük az éle tét. Sze -
gény kém, ő is eb ben bí zott. De 1989. ja nu ár 22-én,

húsz éve sen, el ra bol ta tő lünk a szar kó ma. Ha lá la óta
csak a mun ká ba me ne kü lök, ez ad még, úgy-ahogy, sze -
rény vi gasz ta lást. Ott ho ni ma gá nyom ban be szél ge tek
ve le. És ez jó. Ne ki már nem, de ne kem an nál in kább!”
(Lásd: Aki te me ti fi át, A ma gány mar ká ban, Mi történt?,
Utad vé gén). 

Az egy for mán Jó zsef név re ke resz telt drá ga ha lot tak,
az apa és a fiú emo ci o ná lis-eg zisz ten ci á lis ki sem mi zett -
ség ként meg élt és idő vel koz mi kus sá nö vő hi á nya el té rő
in ten zi tás sal és kü lön bö ző hang súly ok kal a köl tő is ten ké -
pét és Gond vi se lés hez fű ző dő vi szo nyát is meg ha tá roz za.
Az ér zel mi leg, in du la ti lag ma gas hő fo kú, je re mi ád sze rű -
en vád ló, pa nasz ló és pe jo ra tív ki té te lek kel számonkérő
vers be széd a lí rai alany or szág- és nem zet szemlé le tét is
ne megy szer a negativitás fény kö ré be von ja. 

„Anyám nak hő si ha lott a párja, 
mé he a sze re lem hullaháza. 

S hogy be le fojt sák a szót a gyávák, 
aj kát iszo nyú csók ra zárták. 

Meg szült hát en gem: forradalmat. 
De ne kem min den bor dám kardlap! 

S anyám – kit kol dus ha zám nak hívok 
mert a meg vál tó kraj cár hiányzik: 

ki ül a gaz dag vi lág sarkára, 
s hom lo kán sor som har mo ni ká zik”

(Kit kol dus ha zám nak hí vok)

„Or szá gok Sisakja! 

Si sa kok Izsákja,
re gi ment regrutám! 

Sor tü zek kel terelt, 
ha dak út já ra vert, 
csil lag kö zi bakám! 
(…)
Ki ért sír ha tok én, ki ált ha tok, miként 
bá rány vér fű után! 
(…) Sisakország fia: 
pat ron pro patria, 
csurompiros csatám! 

Is ten re esküszik,
s Pi lá tus piacán 
harmincezüstködik 
rongy baj tár sad: Hazám!
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Légy po gány, keresztény: 
ott függsz a távcsöves 
pus kák célkeresztjén, 
haj na lok hajnalán! 

Bükk szenter zsé be ti sen kim, jé zus krisztus: 

Apám, Édes apám!”
(Is me ret len ka to na)

„Egy szer el vit tél ma gad dal Ózdra, 
hogy lás sak világot: 
vi lá got, ami a nyomoré. 
(…)
Az tán na gyon egye dül maradtam. 
Ha lott apám felől 
fag gat tam ott fü vet, po ros fát.

És rug dal tam a töl tést, a bodzát. 
Té ged rugdostalak 
dü höm ben, Te Kur va Kis Or szág!”

(Ke reszt apu)

„…világíts, Pa pa, vi lá gítsd ki Te 
a te me tőt, a bakatemetőt, 
mert ha egy öreg mu zsik gyújt fáklyát, 
el fúj ja Is ten an nak a lángját,
ha ő nem, el fúj ná a bal ti szél. 
Sír ról csak azok tud nak, kik ássák! 
Ma gu kat gyás  szal megkoronázzák, 
s lesz nek egy ha lott hely tar tói és 
fe ke te trón ra ül te tett ár vák”

(Fe ke te trón)

„Csil la gok ár vá ja, Em ber, figyelsz?! 
Őst ke re sel és apád ra se lelsz. 

Szív do bog így vagy a te me tő döng? 
Ten ger nép volt az Ős sej tig ősöd! 

Ma gyar vagy, mert len gyel a lengyel, 
mon gol a mon gol és dán a dán. 

Int sen part já hoz, s mos son a tenger 
tisz tí tó, nagy tü zek haj na lán!”

(Szem fe dő föld)

„Ün nep van, szerszám-
szent sé ges ünnep! 
Apám a kertben 
dió fát ültet. 

Ró hat ja körös- 
kö rül a róka: 

nem szé dül le a 
Fi as tyúk róla. 

De ha én törzsét, 
ága it rázom, 
sí rás sza kad rám, 
meg dió zá por”

(Dió fa)

„Szok nyát küld tél s egy do boz kockasajtot: 
fé nyes fáj dal ma mat fe led jem el. 
Apám ta gad jam meg?!? Te Rongy Akarnok!! 
Rin gyó Ma gyar or szág! Szégyentelen. 
(…)
Hát mel lem re ne tűzd a gyász nak érmét! 
Vi seld jel vé nye i det magadon! 
A töb bit el ra gyog ja majd a térkép: 
s a Don, a Don, a Don, a Don, a Don.”

(Szok nyát küld tél) 

Az ár va ság ke reszt jét ke ser ve sen meg szen ve dő
Utassy Jó zsef nek meg ren dí tő csa pás volt fia el vesztése.
A min den em be ri mér té ket meg ha la dó tra u ma nyo mán
az im má ron szü lő ként is el ár vult köl tő Is ten nel foly ta tott
pár be szé de – az előz mé nyek (Az én ki csi fi am, Rédicsi
ap rószent, Fi am hoz, De ren gők, Bá nat, Kró ni kus osz -
tály, Ezüst vi lág) is me re té ben hé zag ta la nul mo ti vált, lé -
lek ta ni lag is hi te les formában – ra di ká li san meg vál to zik,
a he lyen ként már korábban is jel lem ző „eret nek hit val -
ló” ma ga tar tás pe dig egy szen ve dé lye sen po le mi zá ló,
szarkasztikusan számonkérő és (kvá zi) to tá li san is ten ta -
ga dó par ti tú rá ban jut ki fe je zés re. A meghökkentően új -
sze rű, pro fa ni zá ló nyer ses ség től, is ten gya lá zó és kár -
om ló be széd for mák tól sem men tes opu sok ban (Csil lag -
kö zi csa ló, Majd szá mo lunk, Le vél Is ten hez, Mi len ne,
ha?, 1989, A csillagsükethöz, Föl fe lé a Ko po nyák
He gyé re, Po gány ima, Zen gi és gya láz za Is tent) egye -
bek mel lett a „csil lag kö zi csa ló”, az „ot rom ba, bum-
burnyák”, a „koz mosz böhömnagy ök re”, a „drá ga Sen -
kim”, a „vén ró ka”, a „gengsz ter”, a „ku ra fi”, a „vi géc”,
a „csil lag kö zi csi bész”, a „ke gyet len”, a „di let táns”, a
„vé reng ző”, a „csillagsüket”, a „ra ga do zó”, a „zsar no -
kok zsarnoka” mi nő sí té se ket, il let ve vá lo ga tott szit ko -
kat ag gat ja a gyű lölt és lát szó lag min den szakralitástól
meg fosz tott Is ten re. 

A sok szor bán tó an pro fán, az el sőd le ges je len tés -
szin ten, te hát szö veg sze rű en is tenta ga dó, deszakra -
lizált vers be széd mind azo nál tal zavarbaejtő és leg -
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alább is ta lá nyos, mert a jó vá te he tet le nül hi ány zó édes -
apa meg az ide je ko rán, tra gi ku san el tá vo zott fiú gyer -
mek fáj da lom esett ség ből fa ka dó és a vis  sza per lés szán -
dé ká val tör té nő gya ko ri föl em le ge té se a köl té szet li tur -
gi á já ban és kontextuális ös  sze füg gés rend jé ben –
negatív elő jel lel ugyan – voltaképpen még is csak az Is -
ten re va ló rá utalt ság és a szakralitás sa já to san pa ra dox
ér ték szer ke zetbe búj ta tott mű vé szi ve tü le te. Az Utassy
Jó zsef Vá lo ga tott ver se it szer kesz tő és utó sza va zó
Nagy Gá bor (Ma gyar Nap ló Ki adó, 2006) és a köl tő is -
te nes ver se i ről ér te ke ző Alföldy Je nő (Kor társ,
2007/5.) is azt vall ja, hogy „köl tői ér te lem ben nagy fo -
kú ér zel mi gaz dag ság ra utal, ha ily sok ár nya la ta van
an nak az ér zel mi szín kép nek, amely a vö rö sön in ne ni
hit től az ibo lyán tú li is ten ta ga dá sig ter jed”. Rá adá sul a
Fény a bi lin csen cí mű vers egyik fon tos gondolatához
hí ven („Is ten: el ső és utol só me ta fo ránk!”) eb ben a lí -
rai uni ver zum ban a pár be széd szük ség sze rű sé gé re esz -
mé lő, szto i ku sabb nyu gal mú, re la tí ve sze lí debb és
meg bé kél tebb hang vé te lé vel a ké sei Jó zsef At ti lát idé -
ző ver sek re is jócs kán ta lál ni pél dát. Olya nok ra gon -
dol va, mint az Is te nért ki ált, Vi gyázd a tol la mat vén va -
cso ra csil lag, Is ten fag ga tá sa, Vé lem csak az időt, Le vél
Is ten hez, Én édes de ren gőm, stb.). Az utol só ként em lí -
tett vers né hány so rát idé zem:

„Mennyit, men  nyit, mennyit, 
men  nyit tű nőd tem én, 

amíg rádöbbentem, 
hogy Is ten költemény! 

Ő a leg el ső vers, 
Ő az el ső dal lam: fé lel mek fókusza
a nö vek vő agyban. 

Mit te het nék érted, 
mit is te he tek én? 
Va cog tat a bánat, 
re meg tet a remény. 

Hi á nyod fagyától 
a ba zalt re ped meg! 
Vég zem fé nyes munkám: 
be tűk be te met lek”

William Blake ír ja egy he lyütt: „Aki nek a hom lo ka
nem ad fé nyes sé get, ab ból so hasem lesz csil lag.”. Mi -
köz ben a Tü zek tü ze ös  sze gyűj tött ver se ket tar tal ma zó,
2001-ben megje lent kö tet bo rí tó ján hos  sza san né zem
Utassy Jó zsef port ré ját, ar ra gon do lok, hogy a re zig nált
böl cses sé get és il lú zi ót lan sá got ki fe je ző mo soly azé a
hi he tet le nül so kat pró bált em be ré, aki – testben ugyan
itt, lé lek ben tán amott – túl van már a föl di hívságokon,
s ta lán már csak a re mé nyen tú li re mény szür kü let be ta -
kart esé lye él te ti. De fé nyes sé get adó hom lo kán ott a
csil lag táv la tú de ren gés.
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