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Pardi Anna

Verb�czy Gy�rben
Zabolátlan ifjúságomból sok alakmás elmosódott már, de Verb�czy Öcsié külö-

nösen maradandó, minthogy a halál és az ifjúság összetett ízével toppan elém, 

hosszú fekete kabátban, karcsún megjelenve Szomráky Sándor N�k Lapja-béli 

szerkeszt�ségi szobájában.

Igen, Puskás Öcsi lírai kapus vagány Öcsikéje volt �, aki ígéretes költészete 

labdáit nem tudta bepasszolni ama kapukba a földgömb emócióinak Magyar-

országra jutó hányadával.

Egy gy�ri író-olvasó találkozó színfoltjait mesélném el, amit�l ma is borzon-

gok, hogy milyen hülye, azaz bátor voltam.

A szigligeti alkotóházban id�ztem épp, és nem ismerve a dunántúli közle-

kedési viszonyokat, úgy hittem, egyszer� eljutni a Baranyi Ferenc bevezet�jével 

meghirdetett estre, délután hatra. Mivel az ifjúság nem ismer lehetetlent, az 

id�södés viszont csak a lehetséges barátja már, hiába akartak az írók lebe-

szélni az útról, én mindenáron el akartam menni! Utaztam buszon, stoppoltam 

autót, de félórás késéssel ott voltam.

Az esten sokan voltak, s mivel a költészetnek lelkes tábora volt akkori-

ban, nem úgy, mint most, a mérhetetlen fásultságok és depresszió korában, 

az egyik gy�ri f�orvos fi a hívott meg otthonukba házibulira, Verb�czy Öcsivel 

együtt.

Mit mondjak? Nem viselkedtünk valami illemtudóan a sok-sok alkohol ha-

tására, amit ma, húszéves absztinenciám Istent�l pragmatikus napjaiban fej-

csóválva veszek tudomásul.

� csak Pestre utazott vissza, de én Szigligetre. Éjszaka motorkerékpáron 

robogtam, egy vasutas sajnált meg és vitt a béke menedékébe, az Alkotóház-

ba. Félelmet nem ismertem, mert a költ�k intenzív, intuitív egyéniségének f� 

ismérve ez, hogy esetleg az Örökkévalóságig ölel� legmagasabb Lény karjaiba 

eljussanak egyszer.

Köszönöm, Öcsi, hogy éltél és írtál, hogy azon a gy�ri éjszakán százszor 

ismételgettük, mi magyar költ�k vagyunk… Aminek lenni mind nehezebb a ne-

gatív szellem teljes eluralkodottsága idején.



Jelenések, jelenetek
„Úgy t�nik, manapság a drámában is túltermelés van Magyarországon. 

Soha annyi dráma, mint amennyi íródik nap mint nap, és ez mégsem a 

túltelítettség, inkább a hiány érzetét váltja ki. De ha van, és túlontúl is 

sok van, akkor mi hiányzik?” (Zalán Tibor)

„Két útja van annak, hogy az Ég alatt a halál ellen bujdosó k� kövön 

maradjon. Lehet elpusztulni, de a romlásodat mindig a javadra fordítva 

újjászületni. Ahogy Szegf�hajú János tette. Lehet sérthetetlennek len-

ni, s a halált kijátszva egyre csak megmaradni. Ahogy a Csillagszem� 

Juhász tette.” (Toót-Holló Tamás)

„Így kezd�dött ez az eset, amelyr�l mélyen hallgat a Talmud is, nagy 

titok fedi azóta is. De én most elmondom nektek. Úgy beszélik, egy 

nap a kállói rabbi, Taub Eizik, a csodarabbi, áldassék a neve, sétálni 

indult…” (Borbély Szilárd)

„A  régi szertartási háznak a szent hegy felé néz� falánál, az állandó 

t�zrakó hely mellett elvégezték az egyik kosbárány feláldozását, meg-

nyúzták, feldarabolták, és a hús egy részét föltették f�ni; az egész nem 

tartott tíz percig. Majd a másik kossal és az öt kakassal átmentek a 

túlpartra.” (Vándor Anna)

„Az emberi kapcsolatokra áthelyezett lírai szituációban a gerlének tulajdo-

nított magatartásforma az id�k folyamán egyfajta h�ségeszménnyé emel-

kedett, ami a balladákból, mint tapasztalni fogjuk, már ebben a megválto-

zott formájában sugárzódott vissza a közönséghez.” (Vári Fábián László)

„Még csak els�kötetes költ� sem lehetett. Mi, kortársai, kik túl a hatva-

non, életünk hátralév� éveivel küszködünk, gondoljunk arra, neki alig 

harmincnégy év jutott. Kísérteties ez a harmadolás.” (Birtalan Ferenc)
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