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1932-1991 

Grezsa Ferenc Kiskunmajsán született, majd Kecskeméten érettségi-
zett s 1956-ban szerzett magyar szakos tanári diplomát Szegeden. Baróti 
Dezső kedvenc tanítványa, famulusa volt. Diplomamunkáját az Irodalom-
történeti Közlemények jelentette meg. Középiskolai tanárként doktorált 
1959-ben (dolgozata Juhász Gyula egyetemi évei címmel könyv formában is 
megjelent 1964-ben), húsz évvel később kandidált, 1990-ben pedig megsze-
rezte az akadémiai doktori címet is, s lett így tanszékvezető egyetemi tanár. 
1962-től 1975-ig a hódmezővásárhelyi Bethlen Gábor Gimnázium igazga-
tója, 1984-ig a szegedi Juhász Gyula Tanárképző Főiskola tanára, egyúttal 
hamarosan főigazgatóhelyettese. Ezután került a József Attila Tudomány-
egyetem II. sz. Magyar Irodalomtörténeti Tanszékére s irányította haláláig. 

В üszke volt kétkezi munkából élő szüleire s a tájra is, mely útjára bocsá-
totta, talán ezzel függ össze, hogy szívesen tartott előadást, rendhagyó iro-
dalomórát a környéken, hogy a Magyar Irodalomtörténeti Társaság Csong-
rád és Békés megyei tagozatának létrehozásánál is bábáskodott, hogy a tíz-
tizennégyéveseknek — a legfogékonyabb korszak! — szóló irodalmi folyó-
irat, a Kincskereső fennmaradásáért kilincselt — nem csak főszerkesztője-
ként — még a legutóbbi nehéz, kultúrára és értékre alig figyelő időszakban 
is. Kiállt a Tiszatáj mellett a mellőzés idején, s főmunkatársaként dolgozott 
az újraépüléskor. S mindeközben tanított s írta Németh László-trilógiáját 
(N. L. vásárhelyi korszaka, 1964., N. L háborús korszaka, 1985,,N. L Tanú-
korszaka, 1989.), mely a szaktudomány jelentős új eredménye. 

Igazi tudós tanár volt, nem érdekelte, hányan jelentkeztek speciális kol-
légiumára, ha csak néhányan voltak is, ugyanolyan hévvel számolt be min-
dig újabb kutatási eredményeiről, mintha többszázan hallgatnák, a fontos 
az eredmény volt. 

Valljam be: elfogult volt, elfogult Németh László mellett, de - ezzel 
együtt vagy tán épp ezért — maradéktalanul tisztelte, becsülte az értéket, 
így az általa tanított irodalomtörténet nem volt egyoldalú. Elfogultságának 
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„köszönhető", hogy későn jött 1988-ban kapott elismerése, a József Attila-
díj is. 

Talán szimbolikus jelentőségű az a kép, melyet tanszékünkön, az író-
asztala fölött őrzött (ma vásárhelyi otthonában látható): a festő Nagy Im-
re grafikája Németh Lászlóról 1956-ból, rajta e szavakkal: „E roncs nem-
zetnek adhatsz-e még hitet?!" Ez volt az általam ismert Grezsa Ferenc ars 
poeticája is: megfogalmazta a szükségszerű szkepszist, de hite mindig erő-
sebb volt, karcos-bama hangján a mégis-vállalás, a győzni-tudás, a követ-
kezetesség nem-hiábavalósága szólalt meg. 

Mert küzdeni tudott s e küzdés volt az élete: felesége „tilalma" ellenére 
is ragaszkodott ahhoz, hogy vigyem el a Társaság Békés megyei konferen-
ciájára, ahol Németh László Petőfi Mezőberényben című művéről beszélt 
hihetetlen felszabadultsággal és vehemenciával, nagy tapsok közepette. Ez 
volt az utolsó előadása! 

Néhány héttel a halála előtt egy könyvet adott a kezembe: „Olvasd el, 
mielőtt írnék róla, neked is érdekes!" — mondta, a kötet Hegedűs Lóránt 
református püspök Nyitás a végtelenre című műve volt. Ereklyeként őrzöm! 
(Grezsa Tanár Úr katolikus volt!) 

Halála után kaptuk kézhez — Ilia Mihály és jómagam — utolsó „írá-
sát": magnóba mondott opponensi véleményét Görömbei András doktori 
értekezéséről, hogy .javítsuk ki", ahol kell. Ilyen volt! 

Hiányzik! Bennünk élő hiánya csak azzal oldható fel, ha szellemisége 
irányít a munkánkban! 
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