
Drága Gyuri! 

Jó volna azt hinni, hogy valahol máshol tanítasz, éppen egy verset írsz… 

Olyan szemmel nézted a világot, ahogy oly kevesen képesek. Megláttad benne a mindennapit 

és egyben az örök értéket. A filosz kutató szemével úgy érezted, hogy nem fogadható be 

teljesen, bárhogy is szeretnénk. Magyarázatot kerestél, s mindegyik eszmélet egy-egy 

versben, regény- vagy drámaalakban öltött testet.  

Csak sejtések voltak… megannyi értelmezési lehetőség… 

A lét véletlene szőtt át mindent, a majdnem elérés bizonytalansága. 

Nagy mestereid gondolatain születtél folyton újra. Ez a vágy van benne számtalan versedben. 

Megszületni és derűvel visszanézni határozta meg alkotói világod… a mindennapi ember 

létérzékelése, az életbe merülés adta szövegeid középpontját.  

Megannyi sarkonfordulás, belenyugvás, elviselés, felegyenesedés… 

Egybeolvadt benned több ezer év kultúrája, nyelve, létértelmezése. Szintetizáltad a múlt és 

jelent, nem ítélkeztél, hogy te se ítéltess. A költészeten mint holmi kötélen egyensúlyozva 

mutatványoztad magadnak a létet. Ezeknek mámorai adták szövegeidet. 

De adtad, hogy másnak is legyen. 

Köszönjük … örökké. 

(A Magyar munkaközösség nevében, Oláh Tibor) 

 



Utolsó verseinek egyike a filosz én- és létértelmezése.  

Balatoni este 

Legöregebbnek épp tizenhat voltam,  

tisztelője ogni sono... Quasimodónak,  

de aztán áttűzött a Nap egyetlen sugára,  

egy időre a holdfényszonáta.  

 

A bölcselet felől néztem világom,  

és úgy véltem, nem láttam semmit. 

Bizton lenne erre magyarázat,  

talán a szemüveg szavatossága.  

 

Néha azt hiszem/tudom, 

De legalábbis sejtem, 

E világra mégse teljes 

Véletlenben keveredtem. 

Csak volt valami sejtszint 

Feletti kósza cél, mit az Úr, 

Akit elképzelnék, mert  

Fantázián túli, mégis tűz elém, 

Hogy kihordjam, miközben 

Magam is - végre megszülessek, 

S mint ki jól végezte dolgát, 

Derűvel visszanézzek: 

Ide se többször, kész lett. 

 

Aztán jön, amin túljutni kár 

a meg-sose-ismert realitás, 

mind, amire unalmast mondok, 

a sarkon túl elém vág, orrba ver 

vagy meggyomroz: nem az vagyok, 

kit hittél ismerősnek, én az élet; 

rád szabtak, hidd el, nem igazítnak,  

annyi vagy, amennyit beleteszel,  

abból élek, hogy beleveszel.  

 

Azóta száll a nyugalom, vele én,  

A megváltásokból egy is elég,  

Magad uram, és szolga nem kell,  

Mindenkinek a megérdemeltet,  

Ne kevesebbet, de jóval többet,  

Miért higgyek az ítélkezésben -  

Adódott, vettük tiszta szívvel,  

Legyen a Föld könnyebb a mi 

Lelkünkkel, ó, San Salvatore,  

A Szent Megmentő nélkülünk,  



Velünk, s majd utánunk - de értünk,  

Akkor is, ha olykor ágálunk. 

(2020. jún. 4.) 

 

 

Költői hitvallásainak egyike. 

Ars poetica 

Úgy is vágok neki mindegyiknek, 

hogy vers legyen. 

Nem akarok lélektanászra költeni, 

se tanárra, szerelemre sem egy ideje. 

A kötélen jól elvagyok 

– kilengek egyfelé, 

a vers meg másfelől – 

kapaszkodok belé, könnyedén, 

nekem ez kell a mutatványhoz. 

És a nézők? Mi dolgom ezekkel! 

Mímeljen érdeklődést mindegyik, 

a mámor enyém, egy jó sorban lelem, 

kavicsban, mit bárki tud, 

de csak a tengerparton sétáló kisgyerek 

veszi észre. Megsimogatja, 

csillogtatja, messzire hajítja; 

a tenger majd visszahozza, 

másnak is legyen.   

(A közzététel engedélyezett. Holdkatlan, 

http://holdkatlan.hu/index.php/szepirodalom/vers/9379-petz-gy-rgy-ars-poetica) 
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