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1937-ben született Buda
pesten. Irodalomtörténész,
kritikus; azELTE BTK ta
nára. Irásai negyven éve
jelennek meg a Vigiliában,

folyóiratunk szerkesztőbi

zottságának tagja. Leg
utóbbi írását 2006. 9.szá
munkban közöltük.

II •••már valahol fönt
közelít Isten"
Gérecz Attila, az 1956-05 forradalom mártírja

1956 számtalan hőse és áldozata között a fegyverrel kezében el
esett Gérecz Attila sorsa és költészete egy elnyomáson, terrorintéz
kedéseken nyugvó korszak példázata. 1929-ben született, 1956-ban
hunyt el. Húsz esztendős, amikor összeesküvés és hazaárulás
vágjával 15 évi börtönre ítélték. Költői tehetsége váci rabtársai kö
zött bontakozott ki, s az ő esetében nem lehet lírai érlelődésről be
szélni, hiszen mindössze három évig, 1954-től 1956-ig írta verseit,
s ekkor is megszakításokkal, hiszen 1954 nyarán megszökött, s fé
lelmetes erőfeszítéssel lerázta üldözőit. Végül Pesten játszotta ke
zükre egy árulója, s mellékbüntetésként három évi szigorított bör
tönre ítélték. Büntetését a váci fogda, majd rabkórház és a pesti
Gyűjtő Kisfogháza után Márianosztrán töltötte, ahol rabtársa, Kár
páti Kamil jóvoltából ismét a költészetben lelt vigasztalást.
1956-ban ismét a Gyűjtóbe vitték. Innen szabadult október 31-én, s
rabtársaival Tamási Áronéknál fogalmazták meg arabságukból
szabadult írók a nemzethez szóló kiáltványát, amelyet november
első napján sugárzott a rádió. Közben a politikai foglyok napilap
ja, a Szózat tervezett számainak összeállításán tevékenykedett. No
vember 4-én az orosz invázió megkezdése után a Szabad Nép
székházából és a Corvin Áruházból tüzeltek a megszállókra. No
vember 5-re virradóan felrobbantott egy T-34-es tankot, majd a Rá
kóczi úton egy bérházban, végül a Continental Szálló legfelső

emeletén foglalt el harcállást. November 7-én esett el.
Költői hagyatékából az ötvenes évek végétől a Nemzetőr, Tol

las Tibor lapja közölt mutatványokat, majd a Füveskert antológi
ákban is megjelentek versei. Emlékének megőrzéséért sokat tet
tek rabtársai (Tollas Tibor mellett elsősorban Kárpáti Kamil és
Tóth Bálint). 1991-ben a Magyar Írószövetség és a Stádium Ala
pítvány Gérecz Attila-díjat alapított. Ekkor már a Stádium
Könyvkiadó megjelentette Gérecz Attila, a költő - 1956 mártírja
című kötetét (1991), amelyet 2üül-ben a Sorsod mütészeie: Gérecz
Attila versei és utóélete követett ugyanennél a kiadóná!. Mégsem
lehet azt állítani, hogy lírája beleépül korunk költészetébe. holott
tehetsége és sorsa miatt is rászolgált erre.

Hősies tiszta emlékét költemények sora, lírájának szépségét
verselemzések őrzik. Tóth Bálint Siratója talán a legszebb.
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