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Bakonyi István

„Kilátás a Mindenségre”
(Petrőczi	Éva	válogatott	és	új	versei)

Petrőczi Éva egyre érettebb és mind teljesebben kibontakozó lírájának legújabb bizonyítéka ez a míves váloga-
tás. A Kálvin Kiadó jellegénél fogva ugyanilyen míves a református jelképekben gazdag fedőlap, például a szép 
híves patakra kívánkozó szarvassal… Persze ez sem véletlen, hiszen költőnk szellemiségét, hitét a protestáns kul-
túrához kötődését jelzi. (A címlapterv Békési Sándornak, a Károli Egyetem Hittudományi Kara prodékánjának, 
neves grafikusnak a munkája.)

Ahogyan ajánlásában Steinbach József püspök írja: „Ezek a versek »tetőablakok«, amelyeken nemcsak ki-
tekintünk magunkra, hétköznapjainkból hétköznapjainkra, hanem közben »kényszerülünk« felfelé tekinteni. 
E verseskötet »tetőablak«, »kilátás a Mindenségre«.” Így igaz, és azt is hozzátehetjük, hogy segít túllépni e 
mai kocsmán, az értelemig és tovább, tehát József Attila-i értelemben is. Petrőczi Éva számára egyértelmű, hogy 
mindehhez hite és tudása adja a szellemi, ideológiai hátteret. Tudjuk persze, hogy ez nem elég az érvényes köl-
tészet megteremtéséhez, hiszen hitre jutottak is tudnak múlékony szövegeket írni. A minőségeszmény Németh 
László-i ereje és a tehetség azonban már garanciát jelent. 

A címadó vers az egyik legszebb zsoltárt mottóul választó mű. („Mint a szép híves patakra / Az szarvas kí-
vánkozik, / Lelkem úgy óhajt Uramra, / És hozzá fohászkodik.” ...) A tisztaságvágyat, az erős hitet, a reménység 
hangját szólaltatja meg itt, ráfelelvén a Szenci Molnár Albert fordította szövegre. „Uram, te tetted, / hogy sötét / 
habjaim fölött // végre hajnalodik.” (A patak éneke) Ez az alapja Petrőczi Éva költészetének, tanári-tudósi-költői 
tevékenységének. Mélyen átélt vallásosságára, hívőségére épül az a művelődésanyag, ami az övé, a protestáns 
prédikátorok, a hitvalló ősök útját járva. Ezek az értékek mentik meg a hitbuzgalmi jellegtől, s teszik líráját mély, 
metafizikus megalapozottságú poézissé.

S ez a műveltséganyag igen tág. Önarcképét például Jan Vermeer modorában írja meg, fölhasználván a hajdani 
nagy holland festőművész alakját, és kifejezvén a „vászonfőkötős béke” vágyát. Aki nem gyöngyöt, aranyat mér 
mérlegén, hanem „szavak súlyosulnak” kezében. Ugyanakkor azonosulni kíván a „várakozáshoz értő / vermeeri 
asszonyokkal.” Az önarcképtől csak egy lépés, hogy öniróniától gazdagon megírja szellemesen, vonzón és meg-
hitten a P. É. sírversét. Jól látható, hogy a fent emlegetett szellemiség jól megfér az evilági dolgokkal, a gyerek-
kori emlékekkel (ahogyan pl. felidézi a Leckében mesemondó nagyapját), a hétköznapi élet megannyi elemével, 
egészen az unokák megjelenítéséig. S közben sosem felejti, hogy „Ő eljött közénk”, ahogyan egyik karácsonyi 
versében ujjong fel.

Átitatja Petrőczi Éva verseit egy sajátos mesei világ, a maga játékosságával, könnyedségével. Keresi és fölmu-
tatja az idillt, amelynek összetevői közé tartozik a derű és a közvetlen társalgás az olvasóval. Persze a játékosság 
nem jelent mindig könnyedséget. A Játék pl. így szól: „Harminc éve / egy szabadult fegyenc / zsebében szöktetett 
/ kenyérbélből gyúrt egeret / „Ez aputól a legelső ajándék!” / dajkált egy kislány. // Azóta is /, ma is / a játék 
/ rajongó koldusa.” Egy megszenvedett sorsú ember idéződik föl itt, jelezvén, hogy minden élethelyzeten fölül 
tudunk emelkedni. Ide kapcsolható a bevezetőben említett tetőablak-párhuzam verse, az Áprilisi ének. Záró 
sorai: „Sok, ég-simogatta / tetőablak – / nem üveg és fa keretébe / szorított, mulandó látvány – // de kilátás a 
Mindenségre.” Minden szó a helyén van, formai biztonság jellemzi és túldíszítettség nélküli, puritán szépség. A 
tavasz ígéretének mindenség-igénye. A pillanat és az örökkévaló összekapcsolása.

Ugyancsak maradandóak azok a pillanatok, melyekben imát mormol Urához, pl. az Áfonyás fohászban. Itt kü-
lönös nyelvi gazdagság, megkapó képi világ jellemzi. A természet és a Mindenható harmóniája. Benne van a kö-
szönet és a kérés, mint két alapvető imaminőség. „…Teremtő Isten, látom világod, / lássam eztán is, világra-éhes 
/ szememben látás hadd rakjon fészket, / világ szennyétől engedj tisztulnom, / szent gyümölcs által fényre vi-
dulnom.” Hasonlóképpen következik világképéből, hogy erős szálakkal kötődik a keresztyénség ünnepköréhez. 
Több versében idézi meg a karácsonyt, egyéni hangvételben hangsúlyozza az ünnep fontosságát. Egy szellemes 
és elgondolkodtató figyelmeztetése: „karácsonyunk el nem lódenülhet.” (Karácsonyok: 1954–2010)
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Ezenkívül a formai gazdagság és biztonság is Petrőczi Éva erényei közé tartozik. A szabadabb verselés épp úgy 
jellemzi, mint a kötött dalváltozat. Ez utóbbira az egyik szép példa a Metafora. „Ha megkondul / a szerb templom 
harangja, / szivárványszomjamért / ne hagyj magamra.” – így az utolsó sorok. Másutt váratlan és szokatlan pár-
huzamok jelennek meg, s egyben jelezvén, hogy a tartós emberi kapcsolat minden helyzetben erőt ad. (Szerelmes 
ének fogcsiszolás közben)

A privát szféra mellett megtaláljuk kötetében a közéleti érdeklődés és a hazaszeretet megkapó megnyilvánu-
lásait is. Nem a hivalkodó és melldöngető magyarkodás jellemzi, hanem az igazi hűségre alapozott érzelmek. 
Fölidézi az ’56-os emlékeket is, és itt is a visszafogottság és a halk emlékezés az erénye. Ezzel függhet össze, hogy 
ragaszkodik a pannon tájhoz, az ott rejtőzködő szellemi és anyagi értékekhez. A „más tájhoz hiába szoktatom 
magam” fölismerése és megvallása egyértelmű számára. „Amíg vagyok, / ragyognak bennem / e napfény-spon-
gya házfalak, / ezek a széllel dacoló / sárga párták.” (A Szent György-hegyen) Ebben a tárgykörben külön helyet 
foglal el Pécshez és környékéhez vonzódása, ami akár kedvelt utcanevekben is megnyilvánul, de a mediterrán 
miliő és kultúra is rabul ejti. Remek kis zsolozsmákat ír a híres Zsolnay-gyár emlékére, a világhírű kerámiák 
megörökítésére. Élettel teli versciklus ez, találó képekkel idézi föl az iparművészet eme jeles kincseit. Például így: 
„Még így, a gömbjére tapadt, / ősrégi maszattal is / szépséges lámpa: / hívogat és marasztal / az édes ifjú stílus 
/ mára elaggott paradicsomába.” (A Zsolnay-gyár előcsarnokának lámpájára)  S persze egyfajta nosztalgia is 
táplálja az élményt. De megérinti a nagyváradi zsinagóga vagy a tatai Hattyúliget utca is.  Mindez természetesen 
nem zárja ki, hogy más országokhoz és kultúrákhoz vonzódjon, és az érintkezési pontokat keresse. Jó példa erre 
A lübec ki harang (virág) – haláltánc című verse.

S az új, nagy élmény: a nagymama szerepe, az unokák varázsa. A Beszélő című ciklusban a „családi líra” 
gyöngyszemeit találjuk. A szülők emléke is megjelenik az unoka mellett, s mindezt játékos, nyelvi és stilisztikai 
szépségben gazdagon, intim miniatűrökben tárja elénk költőnk. Az eltűnt idő nyomába eredve kutatja a múlt 
emlékeit, pl. amikor anyja kedvenc kölnijét idézi föl, „ott, halálhíred városában”. Meghitt, érzelmekben gazdag 
emberi kapcsolatok lírai rajzát adja. Ebben a válságos időben üde színfolt az ilyesfajta, már-már idillikus költé-
szet. A hit biztonsága, a család, a kisközösségek, a nemzet összetartó ereje – ilyen fogalmak juthatnak eszünkbe A 
patak éneke olvasása közben. Méltó befejezés a kötetzáró vers utolsó néhány sora: „Jóillatú mezőkre, / ahonnan 
édes, apró, régimódi eprek / üzennek: / itt vagyunk, még maradjatok!” (Unokánk új szava)

(A	patak	éneke,	Bp.,	Kálvin	Kiadó,	2011)


