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A szerző irodalomtörté
nész, kutatási területe a
20. századi magyar iroda
lom, elsősorban azavant
gard. Legutóbbi írását
2003. 4. számunkban kö
zöltük.

Gérecz Attila
letartóztatása

1A verset elemzi
Koppány Zsolt, in:

sorsod művészete.

Gérecz Attila verse; és
utóélete. (Szeri<. Kárpáti

Kamil.) Stádium,
Budapest, 2001,

158-163.

Evangéliumi
emblémák Gérecz
Attila költészetében

"fm, vedd Uram a sorsom: úgy lankad elébed,
mint Krisztus-fó, amely már tövisekkel érett"

(Az Isten balján)

A 20. század költészetének nem véletlenül lett egyik legfontosabb
alapszimbóluma a keresztre feszített Szellem és Szeretet - a tövis
koronás Jézus. Voltaképpen az ő nyomában járók, "az Út, az Igaz
ság és az Élet" mélyebb értelmének kutatói-védelmezöi szenved
tek a legtöbbet, lettek a haláltáborok, kényszermunka-lágerek la
kói, a különféle hatalmi-politikai játszmák áldozatai. Mindazok,
akik nem voltak hajlandók maguk-megadóan kiszolgálni a "Hata
lomra törő Akarat" szövevényes manipulatív struktúráit, a
"puha" és "kemény" diktatúra különféle formációit, s ragaszkod
tak az emberség, a személyiség-jog, a másokért (is) vállalt felelős

ség humanista eszményeihez, nyíltan szembehelyezkedve a
"rend"-párti parancsuralommal (lett légyen az akár fasiszta, akár
bolsevista tőltetű) - perifériára kerültek, sőt, rosszabb esetben
életükkel játszottak.

Mint minden igazi tragikus hősben, Gérecz Attilában is a
"hybrisz" munkált. Alig tizenkilenc évesen már a magyar Öttusa
Válogatott tagja volt; ám vakmerőségével kihívta maga ellen a
sorsot: egy szervezkedésben való részvételéért "kémkedés és ha
zaárulás" vádjával húsz éves korában, 1950-ben több társával
együtt letartóztatták. Hármat közülük ki is végeztek; ő - fiatal
ságára való tekintettel - "csupán" tizenöt évet kapott. Késöbb
versben is megörökíti az ítélethozatal félelmetes pillanatát, amint
a komor teremben " ... megreped a csönd, a nyíló / szemeken át
száll a Halál". A négy elítélt rezzenetlenül állja a bírák könyörü
let nélküli tekintetét: "Hűsen, mint négyezüstszobor. / S a négy
vágás finom sebére / kivérzik négy gúnyos mosoly" (Az ítélet).!

Gérecz Attila a Gyűjtóben, majd a Katonai Bíróság budai Fő

utcai épületében, végül - az ítélet megszületése után - Vácott
megkezdi a rámért büntetés letöltését. 1954 tavaszán - a börtön
kápolna melletti kis tisztásen (a "Füveskert"-ben) - a rab költők

társasága (Béri Géza, Kárpáti Kamil, Szathmáry György, Tollas
Tibor, Tóth Bálint) őt is költővé avatja: ünnepélyesen elszavalja
nekik első versét (Így bocskorosan), Aztán a közös munka, a poé-
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Költói pályafutása

2Gérecz Attila, a költó 
1956 mártírja. (Szerk.

Kárpáti Kamil.) Stádium,
Budapest, 1991.

3Sorsod művészete.

Gérecz Attíla verseí és
utóélete, i. m.

4Gérecz Attila: Igy bocs
korosan. Egybegyüjtött

versek és írások.
(Szerk. Turcsány Péter.)

Kráter, Pomáz, 2001.

Evangéliumi vonatko
zások költészetében

tikai ihletettség sodrásában sorra születnek versei, remek műfor

dításai, amelyek megerősítik benne költő-mivoltának tudatát. De
pár hónap múltán már ki is szakad a "füveskertiek" ihlető köze
géből - 1954 júliusában szökést kísérel meg. Menekülés közben
elfogják, s tizenöt évnyi fegyházbüntetését további három év szi
gorítottal toldják meg; a Gyűjtóben, majd Márianosztrán, aztán
ismét a Gyűjtóben tartják fogva a legkeményebb körülmények
között. 1956. október 31-én szabadítják ki egykori rabtársai; no
vember 7-én - az orosz tankok elleni harcban - hősi halált hal.

Tehát mindössze két-, két és félévnyi idő jutott neki halhatatlan
költészete megteremtésére; de így is kisebb kötetnyi verset, műfor
dítást hagyott maga után. Néhányuk a Tollas Tibor által 1956-ban
külföldre menekített - a börtönben kézzel írt - antológiákban
maradt fenn (amelyek aztán a legkülönbözőbb nyelveken több ki
adást is megéltek); más részüket pedig - az apró fecniken, WC
papíron kicsempészett darabokat - édesanyja, valamint ifjúkori
barátnője, Drechsler Mária őrizte, a megjelenés minden reménye
nélkül. A rendszerváltás egyik fontos, örömteli hozadéka, hogya
volt fogoly társ és költő-barát, Kárpáti Kamil 1991-ben kiadta őket

egy szép kivitelű kötetben? Majd a költeményeket a Gérecz Attilá
ról szóló tanulmányokkal, emlékezésekkel, novellákkal és versek
kel kiegészítve 200l-ben ismét a Stádium jelentette meg.' S bár ez
zel egyidejűleg - ugyancsak 200l-ben - a Kráter Kiadó is kiadta
Gérecz Attila verseit," de a versek fésületlen, minden belső rend
szer nélküli egymás mellé sorakoztatása inkább ártott az életmű

nek, semmint reális újraértékelését segítette volna. Pedig e költé
szet nemcsak szívhez szóló tartalmaival, de finom megmunkáltsá
gával is méltó arra, hogy fennmaradjon az utókor emlékezetében.
Hosszabb távon, mint maga a költő remélte: "Kis versek Szállon
gó pernyéi / egy bús, halottas fáklyafénynek / Kis ideig majd
fenn lebegnek, / minthogyha foltjai lennének / a szeplőt hányt,
közönyös égnek .." (Hagyate1com).

Gérecz Attila szinte minden versében találunk Krísztus-utaláso
kat, evangéliumi vonatkozásokat. Hol dacos szembeszegüléssel,
hol megadó könyörgéssel fordul az Úrhoz, aki - kezdettől érzi!
- mártír-sorsra szánta őt. Eleinte inkább mintha Ifa ballator"-ral
rokonítaná magát (Kosztolányi A bal lator című költeménye szelle
mében: "Két nagy, erős merevült a gyász-fán".) Felölti a már-már
egyenrangú lázadó mezét: "Nékem már szitok az Isten-szó a szá
mon"; "születünk, s ez nem cél, csak istenítélet / percnyi örömün
kért fizet meg az élet". Ugyanakkor - érdekes ellentmondás! 
már ekkor lehajtott fejű alázattal fogadja a rámért sorsot, hisz érzi:
abban a világban, amely őt körülveszi, nem érdemes élni. "Fekély
e föld az Ige testén" - itt minden érték visszájára fordul, meggya
lázódnak a legszentebb eszmények is. Maga a vallás (az egyház) is
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,,A boldogság nem
külsö tényezök

eredménye..."

5VÖ. Sorsod művészete.

i. m. 84-85.

a krisztusi tanok meghamisítója, "színjáték"-ká torzítva a kereszt
halál misztériumát: "Görnyesztő a kereszt vérrel és gyalulatlan. /
Vádol az emberi bűn, s arcba facsarja a vért. / Sorsa, ha rózsafűzér

s amulett a töviskoszorúknak, / Lourdesi palackokká ócskul a vér
veríték! / S jaj! a fehérkesztyűs alamizsnák istene lettél, / holmi
aranyborjúk koldus utánzata csak!... " (Krisztus, töredék elveszett
versbó1, 1954). Így hát saját szenvedéstörténetét - mintegy váltsá
gul és engesztelésül - ajánlja fel az Úrnak (Az Isten balján, Sioá
évek alján, 1954). A költöt késöbb is Krisztus-hordozónak, szenve
désre ítélt, mások számára azonban - verseivel - megváltást
hozó lénynek láttatja: "Szívük helyén rőt kereszt függ, / s alul a
föld áll a vérnek, a Hold szarván hasad a Jestük / - és boldogok,
kik halni éltek!" (Költők, emberek, 1955).

Kínkeserves sorsa ellenére - röpke huszonhét évében! - a maga
módján, körülményeihez képest mégis bensőleg teljes életet élt.
Hiszen a rabságban is vannak fénnyel teli pillanatok, itt is lehetsé
ges a szerelem s élhet a remény... Egy-egy véletlenül elkapott
szemvillanás, egy ismeretlen rablány rokonszenve a Gyűjtő Kis
fogházában (ahol női politikai foglyok is voltak) már-már "édeni"
életérzéssel tölti el; "káromlásos, sajgó istenhitét" meghitt biza
lommá varázsolja (Kis dal egy mosotvrot), A vágy mint eleven tisztí
tótűz perzseli testét-lelkét; egyszerre érzi a "pokoli lángot" és a
menny szelíd illatát, égi magasságokba transzponálva a test kíván
ságait: "lenni! - ragyogva szemed szerelmében / nem fontos sem
mi, csak szomjazni rád, / s a gyűlöletból mosva, hófehéren / ál
modni, vágyni fel, mint szűz imát!" (Mindegy). Aki így, ilyen éteri
rajongással éli meg a szerelmet, az "istentagadó" nem is lehet! "Pe
dig mostan is imádkozom, / szíved dobogását hallgatom" - írta
volt egykoron Petőfi (Rózsabokor a domboldalon ...); s a misztikusok
is tudni vélik, hogy a szerelmi érzés áll legközelebb az "istenél
mény"-hez. Voltaképpen minden enthuziaszta érzelem hátterében
Isten rejtezik (hit-remény-szeretet). Költőnk a váci börtönkórház
ból 1955 januárjában anyjához kijuttatott levelében így fogalmazza
meg a benső békesség mibenlétét: "A boldogság nem külső ténye
zők eredménye, hanem belső, lelki tulajdonság, mondhatnám:
közérzet. (... ) Nincs olyan szenvedési állapot, amelyben enyhülési
folyamat ne szerepelne. És ez az enyhülési fok: a boldogság... " A
Kisfogházban "egy szép fekete házimunkáslány" titokban levele
zett vele, s költőnk számára ez maga volt az "üdvösség".5

A versekben eleinte csupán az élet-igenlés, az élet átható
(már-már "zsoltáros") szeretete jelenik meg; az "örömhír" köl
tőnk számára egyfajta evilági "átlényegülés". Szenvedései, meg
aláztatásai ellenére is úgy érzi: bár el van zárva a világtól, mégis
valamiképp részesülhet ő is az Élet Teljességében. Sorstársait.
bajtársnőit versben köszönti, mintegy vigaszt kínálva nekik: az
összetartozás köteléke a legkínzóbb helyzeteket is segít elviselni
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"...csak ismernéd el
néha-néha I a puszta
tényt- hogy ember

vagyok"

A haza és azegyház
iránti szeretete

(túlélni). Csak a szeretet hidalhatja át Isten és a világ között azt
a szakadékot, amelyet a gyűlölet teremt s mélyít el nap mint
nap. A Gonosznak csak azok fölött van hatalma, akik - önként
vagy kényszerre - meghódolnak előtte; de aki szembeszegül
vele, az diadalmaskodik: " ... Nyirok ha fojt is, új lombot nevel, /
míg hit fakad a szépség álmodásán, / mosoly szirommal új
imánkká érik, / s leányszemetek tiszta ragyogásán / kúszik az
Isten meztelen szívéig!" A "mosoly derűje" minden kínt lemos,
a börtön-poklot áthatja szeretettel, s lehozza a szenvedők közé
az Édent: "és úgy ölelkezzék a föld és a lélek, / mint fonódó,
szerelmes ujjaink" (Óda bajtársnőimhöz) .

. Hiszen a krisztusi parancs ("szeressétek ellenségeiteket!") a
megbocsátást is magába foglalja. Nem ismeríhetjjük sorsunk ma
gasabb összefüggéseit, így nem tudíhatljuk, mi miért történik ve
lünk, mi vezet el bennünket önmagunk s a lét mélyebb, igazabb
megértéséhez. Gérecz Attilának infernális mélységekbe kellett alá
szállnia, sokezer rabtársával együtt átélnie a pokol gyötrelmeit
ahhoz, hogy tudatosodjon benne: őreik is foglyok - léthelyzetük
rabjai. Csakhogy ők a Gonosz (pénz, hatalom, árulás stb.) fogsá
gában vergődnek - eladták lelküket, kényelemből, kényszerből,

számításból, esetleg csak a jobb megélhetésért. Rab és őre tehát
bizonyos értelemben egymásnak is foglya; így hát embersége
seíbbelk is lehetnének egymáshoz: "Én köszönnék. .. s tán elűzné a
/ sok meleg száj a metsző fagyot, / csak ismernéd el néha-néha /
a puszta tényt, hogy ember vagyok" (Dar6ca szürke'hez).

Gérecz Attila költészetében nyoma sincs a megalázkodásnak, a ha
mis, öngyötrő "bűnbánatnak", hiszen nem érzi bűnösnek magát.
Egyéni sorsán túl sokkal inkább kínozza a haza, a nemzet sorsa,
jövője. Tisztában van vele: a szerétet-vallás híveinek, az igazi
Krisztus-követőknek mindig is a megbélyegzettség, a társadalom
ból való kivetettség volt az osztályrésze - mint magának a Mes
ternek egykoron... A hivatalos "állam-egyház" többnyire a múlt
ban is üldözte, "eretnek"-nek nyilvánította mindazokat, akik nem
iránta, hanem Krisztus iránt voltak engedelmesek. Mintegy szim
bolikusan - saját és "eretnek"-társai léthelyzetét megörökítendő
- írja tehát himnuszát költőnk Boldog Özsébről, a Pálos rend 13.
századi alapítójáról, aki a Pilisben építtette a "pálos-kolostorokat",
s aki maga is vértanú-halált szenvedett. A hivatalos egyház termé
szetesen a későbbiekben kanonizálta a Pálos rendet (s azóta is elis
mert szerzetes-rendként működik, a piaristákkal, ferencesekkel,
bencésekkel stb. egyetemben). Az ötvenes években azonban űzóbe

vette őket is a pártállam mindazokkal együtt, akik nem voltak haj
landók "engedelmességet" tanúsítani világi és - megfélemlített
- egyházi feljebbvalóik iránt. Így tartóztatták le 1952-ben dr. Ju
hász Miklóst és három piarista tanártársát (Bulányi Györgyöt, Lé
nárd Ödönt, Török Jenőt), felgöngyölítve az általuk vezetett illegá-
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6Erre vonatkozóan lásd:
Bakonyi István: Bulányi
György. In: Vendégeim

voltak. Válogatott
inte~úk. Argus 

Felsömagyarország
Kiadó, Székesfehérvár 

Miskolc. 2003. 52~2.

Boldog Özséb himnusz

Jézusra utaló versei

1955. Halottak napján

lis vallási köröket. A "begyűjtött" fiatalok között volt Bácskai Ottó
szerzetes és mások, akik aztán a váci fegyházban beavatták rabtár
sukat a szerzetesrendek elleni "hajtóvadászat" részleteibe." Így hát
feltehetően nem véletlenül írta Gérecz Attila 1954-ben a váci bör
tönben a Boldog Özséb himnuszt, amelyet egyik rabtársa, Ottó Fe
renc zeneszerző rögtön meg is zenésített. A költemény megrendítő

képet ad a haza állapotáról, a kuruc siratóénekek és az egyházi
zsolozsma hangját ötvözve: "Egybeomlott könny és a vér, / nyílt
seb lett az ország, / nyugatra pernyét hord a szél, / tanyák, falvak
sorsát. / Csillag sincs, sötét az erdő, / mégis mécsek égnek! / Bol
dog Özséb szól az első / pálos remetéknek. / / ... / / Kicsiny láng a
hit, de tiszta / fehér, mint gúnyájuk, / sötét erdő zúgja vissza /
csöndes imádságuk. / »Nézz le ránk, kik romok felett / fohászko
dunk Hozzád, / áldd meg mind, kik fegyver helyett / kereszted
hordozzákl-" Az allegorikus kompozíció refrénként vissza-vissza
térő versszaka korokon átívelve égő fohászként esd a Mennyek
Urához: "Szállj, ragyogj te mennyei fény, / angyalszárnyú ének, /
fájó szívén, magyar szívén / minden remetének, / add Urunk,
hogy rab és szegény / mind testvérre leljünk, / áldd meg hazánk,
hogya remény / átölelje lelkünk!" Boldog Özséb, minden korok
magyar Krisztus-követőinekörök szimbóluma, reményt sugároz
népe felé: ,,(. .. ) Győzni fog, ki hinni akar, s áldozatra képes!" Hi
szen akit hite megtart, az semmilyen előny kedvéért nem köt alkut
a Gonosszal - így szent ügyét végül is győzelemre viszi.

A Jézusra utaló, a történelmi Jézus alakjával bensőleg azonosuló
versek többsége Márianosztrán születik, ahol a fegyház épülete
maga is pálos kolostor volt egykor. A rabok - cellájuk szűk abla
kából vagy az udvaron tett sétájukori - szemtől szembe láthatják
a börtön mellett magasodó templomot; olykor, vasárnap vagy na
gyobb ünnepeken, részt is vehetnek a misén. "A nagy, gótíves
templomablak / napsugarakkal ötvözött / arany szentjei lapoz
gatnak / némán a fürtjeid között, / / Körül hűs pompa és szilárd
ság. / Szobrok, fejkendős asszonyok. / S fejed szép, titkos fólián
sát / nézi az Úr és mosolyog" (Emlék). A kereszt előtt áhítatosan
fejet hajtva, költőnkben feltolul "valami régi emlék", egy vírag.
"édes, sziromszép meztelenség", amitől nemcsak ő, de maga az Ur
is elszomorodik... A nosztrai hegyi magaslat önmagában véve is
"isten-közeli" élményt kínál - egyfajta megnyugvást a "kereszt
hordozás" kínjában. "Oly szép itt a vidék, és benne hasonlóbb /
ember az Istenhez. Homloka tiszta, szelíd. / Jézust látom, a hűs

Gecsemáné kertben elemlót. / Csönd van. Olajfák. S fönt már va
lahol közelít / Isten, a hajnal rőt poharát ajkához emelni" (Nosztrai
leoninueok, 1955).

Az ifjú költő egyre mélyebben megérti a krisztusi áldozat mi
benlétét, a társtalanul, lélekben mindig egyedül viselt iszonyú
szenvedést - másokért, a világért, amely kivetette őt magából.
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"A földön járt, / és nem volt magányosabb nála;" Mikor a Sátán
megkísértette ("nézd, megosztom: / a föld kell-e hát, vagy az
égbolt?"), ő habozás nélkül nyúlt a földért: "Isten arca". S bár el
lenségei 'bolond'-nak tartották, ("szívét úgy rázzák, mint csörgő

dobot?"), ő mégis rendíthetetlenül ment a maga (az Isten által
kijelölt) útján. Eleven, élő s égő szíve vigaszt kínál - ma és
mindörökké - híveinek: "megszentelem, / s meggyújtom. Ha
lottak napjára. / Ma szebb a föld! / / ... és nem volt magányo
sabb nála" (1955. Halottak napján).

Karácsonyi versei A karácsony meghitt-ünnepi hangulata százszorosan fájóbb a
börtönlakóknak;ők nem érezhetik az (újjálszületés örömét. Gérecz
Attila ekkor is Krisztusból merít erőt s bizalmat a szenvedés elvi
seléséhez (Karácsonyi ének a börtönben, 1955). "Szürke falakon túl,
messze, gyertyák gyúlnak. / Ünnepi harangok imára kondulnak. /
Komor szájunk szélén keserű vonások. / - Hallod, Názáreti? /
Súlyosak a láncok." A rabok még egymással sem oszthatják meg
szeretetüket, egymást sem vigasztalhatják; az ő napjaik remény
nélkül, egymástól elzártan, egyformán telnek-múlnak. "Nedves
zárkák alján összeroskadt árnyak. / Fásult, néma vággyal szent
csodára várnak. / Vasrácsokon átal halvány fényre néznek / 
Hallod, Názáreti? Peregnek az évek ...", A költemény mint halk
zsolozsma száll az irgalom Atyjához esdve - minden versszak
zárlatában más-más kéréssel: "Vedd el életünket!" - "Apámat ne
engedd!" - "Segítsd az anyánkat!" - "Megbocsátunk... - Ér
ted!" Nem csak a rabok számára kér enyhületet költőnk - gond
ja van a hazára is: "Megtiport országon dühöng szilaj átok. (... )
Káromolva töri csendjét a szent éjnek. .." S mégis, a zárkák mé
lyén is, "Túl a szitkok zaján felcsendül az ének", "Rab torkok
harsogják szerte a világnak: Dicsőség Istennek, békesség a nép
nek. / - Hallod, Názáreti? / Hozzád száll az ének."

Kenyéren és vizen A megtiportaknak - megalázottaknak vigaszt, reményt kínál
a karácsony; a betlehemi csillag fényét nem homályosítthatlja el
a kormos-üszkös jelen (A csillag). Maga a tudat, hogy Krisztus
él, s a benne bízók is / örök/életet nyernek, szent Igéje által ma
gasabb értelmet kapnak a földi szenvedések - megnyugvást ad
a léleknek, s elviselhetővé teszi a legbrutálisabb valóságot is, ame
lyen önmagában a költészet sem emelhet felül: "A mocskos pad
lón fekszem, / hátam vetem a falnak. / - A fájdalmon... lehet-e,
versem / hatalmad? (. ..) Másom sincs, Uram. Beérem / azzal,
hogy arcodat viszem; / csak így bírtam még el: kenyéren és
vizen" (Kenyéren és vizen, Márianosztra, fegyelmi, 1955).

A sors olykor-olykor (a zárkák rotációs cseréje szerenesés vé
letlene folytán) összehozza költőnket Kárpáti Kamillal is - a
közös zárkában aztán vég nélkül beszélgetnek a költészet dolga
iról, s a "túlélés" módozatairól. Benső "angyalarcuk" kifaragá
sán-megőrzésén munkálkodnak, egymást erősítve-bátorítva, pár
"sosem-halott" dallal (utalás Kamil híressé vált börtönversére. a
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7Kárpáti Kamil Kálnoky
László Szanatóriumi

elégiájával veti össze,
in: Sorsod művészete,

i. m. 123-140.

Sosemhalottak énekére) készülnek ahalhatatlanságra. "Az ajtó ko
mor szimbólum. Úgy képzeld, / mint végtelennek véges küszö
bét ... / S a középen, keresztbetett lábakkal/Kamil ül, mint
szokott, szemben a nappal" - jógázik, meditál; "ül, mint kit a
Sátán el sohasem nyer". Majd az alkony vérvörös fényében meg
mosdva, "a költészet ezüstös vértjét" emelik pajzsul maguk elé,
reménykedve benne, hogy "a vér, a kín, a tenger" áradását túlél
ve, megmaradnak az utókor emlékezetében (Örök arcunk).

Gérecz Attila egyik legszebben kimunkált, ars poétikának, sőt

élet-programnak is tekinthető nagy verse a Sorsod mütéezete' E
nagyszabású kompozíció (24 hatsoros strófa), amelyet a költő

márianosztrai fogolytársának, K. S.-nek ajánl, a Teljes Élet himnu
sza. Csakis a benső Teljességből, a Teljesség igényéből fakadhat
"tökéletes" mű - vallja Gérecz Attila. Csakhogy a rabságban leg
feljebb képzeletben, a múlt emlékein merengve s a jövőbe vetett
reménnyel élhetik meg - vágyhatnak rá. K. S. boldog-büszkén
mutatja a békés otthonról, feleségéró1, lányáról. fiáról készült fény
képet barátjának, aki ellágyultan gyönyörködik a látványban: "A
képen áll az Idő, csak a lelkünk / borzong a széltől, ami róla el
tűnt. (. ..) Egy fényképed van, és amit kivált még / az élet határán,
ahol az árnyék / alakjuk átölelve megfagyott. / Nézed, keresed a
jövőt arcaikban, / hol múltad árnyék lett egy ferde síkban... " A
költészet fantasztikus bravúrja, az idősíkok vegyítésének poétikai
remeklése, ahogyan az ifjú költő az örökkévalóság fényébe emeli a
tűnő pillanatot. Kárpáti Kamil- említett elemzésében - arra hív
ja fel a figyelmet, hogy "az idő három állapotát megkoronázó ne
gyedik időállapot a hármat magában összefoglaló és együttesen
éltető művészet C..) örök-múltjával örök-jelenné válva maga a jövő

idő." Azaz: a negyedik dimenzió - amely az örökkévalóság szín
tere - a térré vált Idő. A költemény első felében a minden második
versszakot záró refrén ("Dalolom azt, ami nyomot hagyott") a 12.
versszaktól némileg módosul: "Dalolom őt, aki nyomot hagyott."
Vagyis a természet, a teremtett dolgok világa után a teremtőt: az
embert. Aki alkotásával nyomot hagy maga után a világban. Az
élet-alakítás önmagában véve is művészet (hiszen nem csupán
"megtörténnek" velünk a dolgok; az, hogy mit hozunk ki egy
adott szituációból, rajtunk - is - múlik). Maga a megformált élet,
a műbe zárt szellemi energia - örökkévaló. A költő számára K. S.
múltbeli élete, a fénykép ürügy és alkalom arra, hogy végtelen fo
lyamatként vegye szemügyre az életalakítás - a teremtés! - "is
teni" lendületét, s azt halhatatlan műbe zárja: ,,- Verset írok sor
sod művészetéről. / Űzöm az Élőt, míg lélekké sérül. / Ha meg
mintázom - mindannyi halott! / De mit én öntök köréjük: a for
ma, / olyan lesz, mintha Isten szobra volna! / - Dalolom Őt, aki
nyomot hagyott!"
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"A szeretet a lélek
müvészete..."

Töredék

81n: Sorsod múvészete,
i. m. 146-157.

Gérecz Attila e versében magát a művész fogalmát is kitágítja.
Mindenki művész - szerinte -, aki szeret: hidat épít ember és
ember kőzőtt, felülemelkedve önös önmagán, formálja kapcsola
tait - s így áttételesen az emberi világot. "A szeretet a Lélek
művészete!" - vallja; a lélek a szeretetben teljesedik ki. Aki sze
ret: a legsanyarúbb életkörülmények között is a Teljességet hord
ja magában. "Vagyok: a Teljes, csillagokra válva. / Vagyok: az
Isten Sorsa; hogy világra / Ö hoz, s én mégis világa vagyok. /
Vagyok a szomjú szarvas a pataknál; / bizonyság, hogy Többért
vagy Önmagadnál. / - Dalolom Öt, Aki nyomot hagyott." E
felfogásban az ember - Isten képmása! - már-már egyenrangú
Teremtőjével: "barlangok falára már és később / a kőtáblákra is
én fogtam vésőt / parancsolván, hogy 'sokasodjatok'!" Mózes 
Buddha - Jézus egyaránt a szeretet-parancsot ültették szívünk
be, arra tanítottak, hogy szeretet nélkül nem lehet elviselni a föl
di gyötrelmeket. "Jézus, a költő" - korokon átívelő példát adva
- szeretetből vállalta értünk a kínhalált. Gérecz Attila tehát hit
tel vallja (s mikor erre sor kerül, életével is megpecsételi): az
embertársaink iránt érzett szeretet, az önfeláldozás diadalt vesz a
halálon is, a másokért élők emléke sokak szívében fennmarad:
"Nincs erő, melyengem elveszítsen. / Énem: Valami nélkül Egész
nincsen. / Az ember útja fönn a csillagok. / S nincs messze, hon
nan még messzebbre ne nyúlnék, / de tovább, tovább, és azon is
túl még / dalolom Öt, Aki nyomot hagyott". A költő és a min
dennapi ember, K. S. sorsa - többi rabtársukéval együtt - egye
temes. A "szenvedőkörben" az arcok, személyek változnak, de
maga a szenvedés - örökkévaló. Be kell érnünk a végessel, ho
lott sejtésünk van a végtelenről; így élerunk - bármily hosszú
és tartalmas legyen is - mindig töredékes marad. Ugyanakkor
egy rövid élet is a Teljességet ostromolja "A Végtelen mégis a mi
véges / szívünkből nő, hogy lombja zeng! - én édes / dalát
hozom, s e dallam fönnmarad!"

A nagy ívű, erős sodrású, (művészetjfilozófiai töltetű költe
mény záróakkordja visszahajlás a Jelenbe - a börtönbeli létálla
pothoz, amely azonban már életörömmel telítődött: "Köröskörül
virágok, fák - tavasz van. / Mert minden fény volt! - akárhol
a gazban, / s csak arcunk mosolyától lett nagyobb. / Szemek ra
gyogása tűz, mint a harmat, / s én ékszerét hordva virágnak,
dalnak, / dalolom Öt, Aki nyomot hagyott."

A Töredékben, e monumentálisra tervezett, de félig-meddig
torzóban maradt önéletrajzi alapvetésben (melyet Mezey László
Miklós "egy nagy életeposz vázlatának néhány kidolgozott feje
zete"-ként elemez'') ugyancsak többször fel-felbukkan Krisztus
alakja. A legfélreérthetetlenebb a vele való azonosulás abban a
részletben, amikor 1954-es szökési kísérlete után - Labanc és
Margit "júdási" árulása nyomán - elfogják: "Bevert szögeknek
koppanása, / szívem, lakatra zárt az Isten. / A hegy megnyílt,
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9Ta~án Tamás kíváló
poétikai hozzáértéssel

elemzi a Sorsod
művészete címú

kötetben, i. m. 164-176.

hogy oldalára / az Úr szörnyű sebére intsen. / Az embemek
voltam Tamása, / a nyitott sírt csak én őriztem". Költőnk ekkor
már sejti: a keresztet, mely "bitó lesz minden korban", nem fog
ja tudni elkerülni. "Mit ér, ha géniusz vagyok?" - kérdi keserű

en maga-magától. "Mit ér, Uram, hogy lángja voltál? / Nyújtom
üszkét, az életet. / Sebem körül az ember szolgál, / s ha félni
kezd, a tűzre vet. / De arca hol? Szomjára hol vár / a lélek ott,
hogy észrevedd? .." Léthelyzetét a "megcsúfolt és leköpdösött"
Jézuséval érzi rokonnak; de bensőleg ekkor még nem szánta el
magát a mártíromságra; végső erejét megfeszítve védekezik táma
dói ellen: "Eszembe villant a börtön / tíz éve még, mi hátravan.
/ Két oldalt kivágott az öklöm, / s úgy vetettem hátra magam, /
hogy mindkettő hevert a földön, / hol birkózni kezdtünk hangta
lan." Végül mégis győz a túlerő: leteperik, gúzsba kötve a Gyűj

tóbe hurcolják, ahol Ifa rend áll a rozzant gerendákon, / ha
csikorog minden ereszték, / feszesebbre húzzák a csigákon / az
ember megkötözött testét". Vasárnaponként istentiszteletre kísé
rik őket, talán hogy könnyebben megbékéljenek a rájuk váró
sorssal. lIS az ének szállt felfelé, fel / a szobrokig minden vasár
nap. / A szentekig, kiket kulcsolt kézzel/arany kapocsként
imánkra zárlak: / hogy mi is az Úr kézjelével / leszünk görön
gyei a sárnak. .." Az 1955/56-ban elkészült részletek - még így,
töredékességükben is - viszonylag teljes képet rajzolnak ki előt

tünk a hazai "börtönköztársaság"-beli "antikrisztusi" állapotokról.
A Gyűjtőben születik feltehetően egyik utolsó, tökéletesen

megformált verse, a Levél is (1956 júniusában)." A diadalmas
életigenlés szintetizálódik itt fájdalmas feszültségben a halál 
mint elkerülhetetlen törvényszerűség - elfogadásával. Zárkája
rácsos ablakán kitekintve költőnk épp a temetőre lát rá; az utcán
pedig egy ismeretlen Éva - az örök nőiség szimbóluma - köze
lít önfeledt vidámsággal. Hozzá írja poétánk - képzeletben 
egyik legmélyebben filozofikus költeményét az élet szüntelen
körforgásáról (születés-élet-halál-születés és így tovább; a kör
forgásból kilépők átadják helyüket az új belépöknek). A Tavasz
mindig az újjászületés ígéretét hozza, ugyanakkor az egyedet sa
ját végességére inti (amit Babits az 6sz és tavasz között című gyö
nyörű elégikus költeményében oly megrendítően fogalmazott
meg). Gérecz Attila mitológiai keretbe emeli a kettős látványt
(temető - Éva): "Valahol mindig meghal az ember, / s valahol
mindig születik az Isten. / Két végén agyászmenetnek: / az Is
ten. / S eszembe jut, hogy el kell mennem. / Hogy hív. / A te
mető most innen / titokbús hieroglif. / Rajta - amivel az élők

szólnak - a halál." A halál mindennél erősebb, hiszen aki és
ami él, az enyészet része (lesz). "A halál a Tavaszt mindig kibír
ta" - azaz: "túlélte"; de neki sem sikerülít) úrrá lennie a min
dig meg-megújuló diadalmas Tavaszon. Ez teszi oly széppé és
megrendítővé magát az Életet ... "Sorsunk? Sorsunk örök üze-
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net" - Isten kezében vagyunk mindannyian; így hát el kell fo
gadnunk végül is, amit ránk mért. Költőnk ekkorra már felis
merte: odakint, a .vílagbörtönben" sem lenne szabad: "Az égen
most rácsok feszülnek, szalagok, / mint lelken a soha meg nem
írhatott verssorok." Mint József Attila az Eszméletben írta: "a csil
lagok, a Göncölök / úgy fénylenek fönt, mint a rácsok / a hall
ga tag cella fölött".

Gérecz Attila lelkében ekkor már az Élet és a Halál, a szabad
ság és az örök rabság vívja csatáját. Voltaképpen "megszokta" a
halál örökös jelenlétét, legalábbis "megbarátkozott" vele: "A ha
lál? / Itt szürke, mint mi vagyunk, Éva. / Körbe-körbe jár, / na
ponta, mint a séta, / hátratett kézzel s lehajtott fejjel az udvaron.
/ Oly fáradt, s oly elesigázva tapos össze az Idő, / mint igába
vert nyomtató barom."

Halála és utóélete Talán ez a halállal való eljegyzettség munkál benne szabadulása
után is, a pár napos reményteli időszak (október 31. - november
7.) kivételével. A brutális és váratlan szovjet támadás, a tankcsor
dák túlereje nyilván tudatosítja benne: őrá itt újabb börtön (ha
nem bitófal) vár. Akkor már százszor inkább a hősi halál, amellyel
valóban "nyomot hagy" maga után, nemzete lelkébe írva be, hogy
a puszta életnél fontosabb értékek is vannak. Az utolsó napokban
bizonyára számot vetett sorsával, s felismerte: jobb meghalnia,
mintsem szabadságától megfosztva élnie. Két szovjet tankot lőtt

ki a harcok során a Rákóczi úton és a Blaha Lujza téren; mígnem
egy géppisztolysorozat őt is eltalálta. És ekkor elkezdődötthalá
lon túli (utólélete: bár egyelőre láthatatlanul... Ha nem is "har
madnapon", de feltámadt ő is harminchárom esztendő múltán,
heroikus példájával intvén bennünket: rabságban, szégyenben
nem élhetünk többé!

"Krisztus-követő", .Krísztus-hordozó" volt éltében-holtában:
mindenkor az "igazság útján" járt, hitét fel nem adta. "Sorsa
művészete" így vált teljessé: "ércnél maradandóbb" emléket ha
gyott maga után; költészetbe mentett halhatatlan szabadságvá
gya tartja meg őt az utódok emlékezetében.
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