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Csorba Gy'626 Kossuth- 6s k6tszeres J6zsef Attila-di-
jas k61t6 - hagrat6kS,nak anya$aib61 ez eg$rre er6-
sebb kontrirokkal rajzolodik ki - szinte e€[/szemelyes
szellemi 6s peda€6giai miihelykent is miikodott, 6r-
dekl6d6st tanrlsitva mindazok ir5,nt, akik megit6l6se
szerint 6rt6kalkot6k voltak, a ma$/ar irodalmi kul-
tfr6,t szo1g6,It5,k.

Egykori tanitvS,nyainak, kes6bb a f6vd,rosba ke-
rult, alkot6t6,rsakk5, emelkedett ir6knak, kdlt6knek a
levelei olvashat6k a kdtetben. Galsai Pongr'5,c, Kal6,sz
M5,rton, L6,z6,r Ervin 6s Szd,nt6 Tibor szem6lyes han-
gon sz6lnak a Mesterhez va16 viszon;rukr61, a bard,t-
s5,gt61, az irodalmi 6s t6,rsadabni kozd,l1apotokr6l, el-
ismer6 szavakkai 6s kritikd,val egrm6,s munkS,irol,
bizonyitva az 6szrLte szavak emberi kapcsolatokat
6s az ir6i alkot6munkS,t inspir6,Io, b6,torit6 erejet. A
PomogS,ts B61a eI6- 6s Pint6r Ldszlo ut6szav6,val me$-
je1en6, jelentOs jeggrzetappard,tussal e116,tott kdnyv
6rdekfeszit6 o1vasmS,ny, hiteles kordokumentum.

Szirtes G6,bor
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A kdnyv megjelen6s6t a
Nemzeti Kultur6lis AIaP

nka
Nemzeti Kuttu16tis AlaP

t6mogatta.

Sajt6 al6.rendezte 6s az ut6sz6t irta: Pint6r L6szI6

El6sz6: Pomog6ts B6Ia

Sorozatszerkeszt6: Szirtes G6bor

@ Csorba Gy6z6, Galsai Pongr6c, Szdnt6 Tibor iiriiktisei
@ Kal6sz M6rton, L6z6t Ervin

@ Pint6r Lilszl6
@ PomogS.ts B6la

@ Pro Pannonia Kiad6i AlaPitv6nY

LEVELEK TUKREBEN

,,Csorba a maga k6rd6seivel al6tez6st, rigy vallatja, amik6pp az

a megsemmisiil6st foglalja mag6ba. K6rd6sei att6l totdlisak,
hogy nem a riadt k&dez6 hangj6n hangzanak. Mi6rt nem riad
meg a kdlt6 Csorba a megsemmisiil6st6l? Ha mint ember nyil-
v6rival6an f6l, szorong? Mert kozmikus eg66zet I6t, s benne
tartott szab6s szerint elfogadott helyeket' Ritka kijlt6i attitfid
ez, ritk6bb, mint els6 szemre hinn6k. Ritka szerencs6s'is.
Olyan hangra k6pesft, amely mentes a mtiv6szet bizonyos fo-

kon tril m6telyez6 hiszt6ri6t6l. Csorba mintha j6ideje arra trj-
rekedn6k, hogy mindebb6'l szinte k6tkezi k<ilt6szetet csindljon.
Ez kordntsem azonos az egyszefiisit6ssel. Erre ttirekedett az

6rett J6zsef Attila is. 6 a zsenialit6sba szorftotts6g terheivel,
v6gletess6g6ve1, s m6s lelki, pszichikai behat6rol6ddssal'
Csorba kiilt6szet6ben mesters6gbelileg sok rokon von6st fedez-
hetiink is fiil a nagy el6d6veL Ydzolt magatart6sa, erre 6r6se

szintrigy elej6t61 karakteriz6l6 tulajdonsdg. Az iidviiss.6g, ami-
be igy be lehet kertilni, tjsszetett l6tez6s-folyamat. Osszetett
folyamat Csorba kdlt6i miive is. Annak, aki elm6lyed benne,
nagyon haszn6lhat6."

Ez a rirvid sziiveg Kalilsz M6rton toll6b6l val6, Csorba Gy6-
z6 l978-ban kijzreadott )sszegyiijtdtt uerseit volt hivatva be-

mutatni az Ui Ttiktir cimii hetilap olvas6inak. Nem jelent meg,
a fiatal k6Lh6 ez6rt lev6lben kiildte meg iddsebb mester6nek.
Most, igy ut6lag meg6llapfthatjuk, hogy igen tal6l6an jellemzi
Csorba Gy6z6 ktilt6szet6t 6s kitlt6i egy6nis6g6t. Mint igen j6I
jellemzik ezt az egy6nis6get azok a levelek - Galsai Pongrdc,
Kalilsz M6rton, Ldzdr Ervin, Szdnt6 Tibor 6s maga a mester
levelei - is, amelyek ebben a gyfijtem6nyben olvashat6k. Egy
levelez6skiitet persze nem csak a lev6lir6k 6s a cfmzettek
egy6nis6ge 6s munkdss6ga tekintet6ben ad hasznos 6s id6n-
k6nt - irodalomtiirt6neti 6rtelemben - izgalmas eligazitdst,
hanem a levelez6st ktirril vev6 irodalmi 6let, a tiirt6nelmi id6-
szak tekintet6ben is.

L6ssuk ellszor a levelek cimzettj6nek szem6lyis6g6t' Csor-
ba Gy6z6 emberi 6s kiilt6i sorsdt sok tekintetben a mag6nyos-



4.

Galsai Pongrdc levele Csorba Gy6z6hdz 4.

,,KedvegGy6z6,

kutyafutt6ban irok, igy csak a l6nyeget:
A Faust december elej6n (10-e t6j6n) jelentik [sic!]

meg, 7500 p6ld6nyban. A N61 szerint jfu m6g neked valamics-
ke p6nz is, de hory mennyi, az csak a v6gelsz6mol6sb6l deriil
ki, amelyet id6ben meg fog kiildeni,

S most - a teljes, Iegteljesebb diszkr6ci6 mellett - ne-
kem is lenne egSr k6r6sem T6led. lJgy n6z ki, hory rijvidesen a
televizi6hoz kertiliik, egyel6re - a N6il< Lapj6n6l maradva -
csak szerz6d6st kiittjk, majd janu6rban st6tuszt is kapn6k.
Nom6rmostand: p6nteken Sziics Andor, a Televizi6 miiv6szeti
vezet6je - egy6bk6nt igen kiizvetlen, rendes firi - riporttigyben
P6csre utazik, s feltehet6en nyomozni fog ut6nam. Ez a nyo-
moz6s - M6sz6ros6kz miatt - sz6momra tragikus kiivetkezm6-
nyekkel is jdrhat. Mivel els6sorban ir6kkal, kitlt6kkel stb. sze-
retne besz6lni, s t6lem k6rt tan6csot, 6n els6 helyen a Te neve-
det emlftettem, mint ,,izgalmas riportalany6t". Teh6t okvetle-
ntil fel fog keresni. Nagyon k6rlek, l6gy segfts6gemre: vesd
latba minden diplomdciai zsenialit6sodat, s mondj el r6lam
minden j6t, amire k6pes vagy, lehet6leg olyan mell6kzring6k-
kel, hogy nyilatkozatod M6sz6ros6k kiipkiid6seit semlegesftse.
Ez lenne a k6r6sem! De ugye, kiizttink marad a dolog? M6g a
legkdzvetlenebb bar6tainknak sem kell tudni a Televizi6r6l,
sem Szfics utaz6sdnak rejtett c6lj616l.

1 Jahn Ferencn6r6l, a Helikon Kiad6 egyik munkat6rs6r6l van sz6, aki Tur6czi
Trosler ut6n ritvette a Faust mdsodik r6sz6nek iigyeit. Csorba csak ,,a n6o'-nek
nevezte. Igen j6 embernek tartotta, viszont irodalmi ismereteirdl nem volt
trilzottan j6 v6lem6nye, (A udros old.aldban, p. 202-203.)
2 M6sz6ros Ferenc az 1958. okt6berben inditott Jelenhor c. p6csi foly6irat els6
felel6s szbrkesztfie, ezt a feladat6t pdrlmegbizatilsk6nt kapta. Mint pdrtember
term6szetesen nem szerette a vdlem6nydt meglehetdsen szabadon hangoztat6
Galsait. Ld. m6g f6[r6ppen Szdntd Tibor ]eveleit.

t6

M6s. December L0-e t6j6n Pilinszky Jancsival3 egyiitt
lemegyek P6csre, maszek turn6ra, kettesben' Akkor majd ki
besz6lgetjtik magunkat. De azt mdr el6legben is.sajn6lattal
nyugt6zom, hogy onemileg zdrolva" vagy. Nah6t! Ugy l6tszik,
olyan j6 kritikus vagyok, hogy cikkeim sajt6hib6i is telibe ta-
l6ltak: mi m6s ez,ha nem,fiziol6giai" hiba?

A visz.l6t6sig bar6ts6ggal tilel:
Galsai Pongrdc

ftu6tle'

Gdpird,s. - Datd,lds nincs,..sorrend a tartalom alapjd'n.
Fejldc: ,,N6le Lapja SZERKESZT1SEGE Bud.apest, VIII. Blaha
Lujza tdr 3. Telefon: 343-100".

s Pilinszky Jdnos (1920-1981) kiilt6.

5.

Galsai Pongr6c levele Csorba Gy6z6hoz 5.

Kedves Tibor 6s Gy6z6,t

nem kellemes dolog, hogy Ti megiizenitek a v6lem6-
nyeteket, 6n meg ery villanypdrn6val a seggemen, magamban
mondom el a v6laszt. Tibor2 p6ld6j6ra (a ma reggeli lev6lre
gondolok), ez6rt 6n is leveledzeni kezdek. Ak6r be is vezethet-
jiik ezt a m6dszert, ha nem nag:yon kiilts6ges.

Teh6t:
1./ Ne higgy6tek, hogy grafom6ni6s lettem, s most

unalmamban mindent tisszebir6lok. Az olvas6-j eryzetek mind-
h6rom kritik6j6t - igaz, kiiliin-kiiliin - el6bb megbesz6ltem

I A lev6l Ttisk6s Tibornak, aJelenkor flszerkesztdjinek 6s Csorba Gy6z6nek, a

szerkeszt6nek, egytittesen sz6l.
2 Tiisk6s Tibor (1930) irodalomtiirt6nlsz, ir6, a Jelenkor fdszerkeszt6je 1960-

1964 kiiztitt. Az d levdltdsa ut6n nevezt6k'ki Szederk6nyi Ervint a Jelenhor itj
f6szerkeszt6j6v6. A kdltd bardtja, Csorbar6l sz6l6 ktitetek ir6ja, szerkeszt6je,
eml6k6nek 6s hagyat6kdnak elktitelezett 6pol6ja.
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Csorba Gy6z6 kdzirdsdual: ,,Csiitdrtcihre. Hozzd.nh. Ha lehet
Izrizelebbi id6pontot 78. IX. 28."

17.

Galsai Pongr6c levele Csorba Gy6z6hdzl7.

,,csorba gyoezoe
damjanich utca L7
peecs
csuetoertoekoen oet ora utaan eerkezuenk termeeszetesen
naalatok vacsoraazunk is stop nagyszabaasu taajjellegue
eelmeenyszerue estebeedre szaamitunk
pongraac"

Tduirat. - Datdlds a postai bdlyegz6r6l: ,78. X. 2." - A
tduirat ,p'Lagyar szduege": 

"Csiltdrttikdn iit 6ra utdn drkeztink,
tennd szetesen ndlatok u acsord.zunk is. N agy szab dsrt, tdjj ellegii,
4lmdny szerii e steb 6dre szd.nritunh. Pongrdc"

18.

Galsai Pongr6c levele Csorba Gy6z6htiz 18.

Kedves G.,r626,

kitiin6en 6reztem magam ny6jas kiiriitiikben, kiisziindm a re-
mek vacsor6t, s Margitkdnak, megk6sve, ezt a sz6l virdgot
krildiim:

IA leudlben erre a. helyre egy margardtdt rajzolt Galsai,
rnell| heriilt az aldirdsa. P. L.l

34

Pongr6c

35

A Doktorn6nekl meg ezt a kisebbet...
Hej, ha 10-15 6wel 6s 70-80 kil6val fiatalabb lenn6k! RESZ-
KETHETNEL!"

1A jobboldal als6 sarkd.ba egy md,sih, kisebb, margardtd,t rajzolt
Galsai ds mell6 irta a fenti szdueget. P. L.l

Kdzird.s. - Datd,ld.s a postai bdlyegz6n: ,,7978. oht. L0.".

- Fejl6c: ,N6k Lapja SZERKESZTOSEGE Budapest, VIil.
Blaha Lujza tdr 3. Telefon: 343-100".

I Csorba Zs6fia, a kiilt6 harmadik lerinya, akinek sz6ps6ge a kiilt6hiiz l6togat6
miiv6szek,faft6zi6j6t' er6sen megmozgalta. A P6csi Orvostudomdnyi Egye'
temen v6gzett fogorwosi szakon, jelenleg is fogorvos N6metorszdgban.

19.

Galsai Pongr6c levele Csorba Gy6z6hdz 19.

,.Kedves Gy6z6,
mivel kiiztudom6sri, hory a kellemetlen fg6reteket

rendszerint be is v6ltj6k - itt kiildiim az igynevezett "kisre-
g6n5rt", sajdt ... [Oluashatatlan sz6. P. L.]

Tehdt: csak igen, vagT nem! (V6llaljam a sz6gyent,
vagy dobjam a fen6be?)

Egy6bk6nt a sziiveg olvas6sa 6s a v6lasz nem siirg6s.

979. atg.24.

EI6re is kiisziini 6s iilel:

G. Pongr6c"

Kdzird.s. - Fejldc: ,N6k Lapja SZERKESZTOSEGE
Budapest, WII. Blaha Lujza tdr 3. Telefon: 343-100". - Az ir6-
lap hdtoldald,n Csorba Gy6z6 hdzfrd.sd.ual: ,Vd.Iasz: 79. aug. 29.

Nem! Toronv6ra ld,nccal."



ket visszadobott. Csakhet!... A cimiik pI. ez: A k6rtev6k, Ren-
det!, stb... S tartalmuk 6llft6lag nem trintetne fel engem ked-
vez6 szinben; 6h nem vdllalhatjdk a felel6ss6get. Hogy 6n v6l-
lalom-e az m6g csak esz6be senkinek [sic!] * pedig h6t n6ha
mdr azt is meg lehetne k6rdezni a szerencs6tlen szerz6l<t6..

Nem untatlak tov6bb! UdvOzltik mindenkit szeretettel:
kedves csal6dot ktisziinttim.

Rhdza,1962. febr.22.

Kdzird,s.

Otet
Kal6sz Marci."

27.

Kal6sz M6rton levele Csorba Gy6z6hdz6.

,,Kedves Gy6z6,

ktilddk k6tr verset. Nagyon tetszett a lapotok.z Azt hiszem,
hamarosan eryik-m6sik pesti szerkeszt6 irigyetek lesz, s el-
mehet Hozzdtok ery kis 6tk6pz6sre. Eppen indul6ban vagyok
Pestre, szerettem volna P6csig eljutni, 6m megint nem lesz
bel6le semmi. Majd a kiizgyiil6sens tal6lkozunk.

1962. mdjus 2.

OleI

Kal6sz Marci."

Kdzird,s. - A lap aljd.n Csorba hdzird.sd,ual: ,Vd,lasz:
1962. V. 4. A kdt uers: Rapszddid.inh duada ds Hazd.m elfogad-
ua.t'4

1 A sz6 ftiltitt \61d6jel, a megsz6litds ftiliitt pedig Csorba k6zir6sa, vastag ceru-
zdval, nagy betiikkel: ,,Hol a m6sik?"
2 Jelenkor.
s Magyar ir6k Sziivets6ge Ktizgyfl6se.
a AHazdrn 6s a Rapsz6didinh duada c. versek megjelentek a Jelenkor 1962. 5.
szdm6ban (p. 595.)

46
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28.

Kal6sz M6rton levele Csorba Gy6z6hdz7.

,,Kedves Gy6z6,

ne haragudj, hogy csak ennyi id6 eltelte ut6n jelentkezem, 6s

kcisziincim meg nagyon sz6p kiinyvedet.l Tudod, ez az rij kiir-
nyezet eleinte nem valami l6lekemel6, el6g megszokni hetek
ut6n is.2 De most nem magamr6l akarok fecsegni, hanem ar-
16l, hogy mennyire iiriiltem a kiitetednek, f6lek a nag'y szavak-
t6l, de az6rt kimondom, mennyire sziiks6gem volt 16. Az ut6bbi
id6'ben megielent verseidrdl m6r sejteni lehetett ennek a

kiinyvnek a szintj6t, de a versek igy egy0tt m6g egy magamf6le
vdtakozdB6t is feltilmflt6k, aki biiszke vagyok arra, hogy
egyik legtiiretlenebb Csorba-hiv6 vagyok.
K6rlek, ne vedd szem6rmetlens6gnek t6lem e sorokat, kicsit
tal6n illetleniil megszaladt a tollam. De igy 6tzem igaznak.
Nem v6lem6nyt akarok mondani, v&gX legal6bbis csak fgy,
ahogy egy tanitv6ny teheti meg, szeretn6m azonban kifejezni
lelkesed6semet, amit nem lehet nem 6rezni egy ilyen ritkam6d
kikrist6lyosult, biilcs, liszta 6s nagyszerii kiinyv forgat6sakor.
Ez visszaadla az ember hit6t, biza1m6t, hogy 6rdemes - 6s

hogyan 6rdemes.
Ne haragudj ez6rt a kusza levelem6rt, 6gyban tilve irom. M6r
jobban 6rzem magam, ijsszeszedtem valahory az er6met - dol-
gozni sajnos m6g nem tudok.
M6g egyszer: nag'yon kijsziiniim Neked a kdnyvet - az ajdnlils
kiilitn cirijmiit okozott 6s meghatott.
Sok szeretettel tidvtiztil 6s iilel

L965. m6jus 12. Marci"

Kdztrd.s.

1 Sdta ds meditdci'. - Bp. : Magvet6, 1965.
2 Kalilsz ekkor Kelet-Berlinben volt tisztdndijas.
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0riiln6nk, hahozzflnk is eljrihetn6tek. Ugy gondoltam, kimen-
n6nk El6tek a D6libe8 (gondolom, a Mecsek expressz hoz Ben-
neteket), s ott megbesz6lhetn6nk. Nem tudom, Bandig is nem
meg"y-e ki El6betek?
M6g egyszer nagyon kiisztiniim, hogy elv6llaltad az estet, Ne-
jednek add 6t k6zcs6komat, T6ged igaz szeretettel iilel

1-985. janudr 12.

Gdpird.s.

Marci."

8 Budapest. D6li P6lyaudvar.
g Fodor Andr6s.

60nvl.

Kal6sz M6rton levele Csorba Gy6z6htz 39/mell6klet

,,"FESZEKESTEK"

xer,asz vrAntoN
szerz6i estje

50. szrilet6snapja alkalm6b6l
K<jszcint6t mond: Csorba Gy6z6

Kiizremiikiidnek:
GYORY FRANCISKA
KERTfSZ PETER

I<frZOV GYORGY
MOOR MARIANN

szinmiiv6szek

JANDO JEN6 zongor amiiv 6sz

A Magyar ir6k Sztjvets6ge Kiilt6i Szakosztdly6val
kciziis rendez6sben.

Tisztelettel meghivja Ont 6s csal6dj6t a F6szek Miiv6szklub
igazgat6sdg

82

1985. januflr 25. p6ntek este 8 6rilra
- A meghfv6 k6t szem6lyre sz6l -

(A klubtag vend6g r6sz6re, a klubba val6 bel6p6shez
a vend6gjegy megv6ltdsa kotelezfl"

61.

Kaldsz M6rton levele Csorba Gy6z6hdz 4O,

,,Bpest, 1985. m6rcius 5.

Kedves Gy6z6,

6n is 6pp irni akartam Neked, hogy hirt
adjak. Bevezet6det m6r nyomddba adtuk;l sajndlom, 6n kiiz-
ben m6r gondoltam 16, hogy a }rr:6zott r6szeket is vegyrik be -
de nem tudtam, a hrizdsnak mi volt az oka. Sokan sz6vd tett1k
az6ta az esetet. Nagyon kiisztjniim m6g eryszer ut6lag, hogy
eljiitt6l, eljiittetek. Mi is rigy vag;runk, dlland6an emlegettink
Benneteket. Bizony, jobb volna kiizelebb lenniink egymdshoz,
ezt 6n is nagyon-naryon 6rzem.
A Vadalm6ra tett 6szrev6teleidet kijsziiniim. Azt hiszem, a
cimviltoztat6s nem volt akkor eg6szen iink6nyes, nekem m6-
sik eredetit adtak, mint ami a kiitetben van.2 A tiibbiben bi-
zony igazad van, jobban figyelhettem volna. De az6rt igy is
sz6p lett ez, ugye? Nekem nagyon fontos, fontosabb, szinte a
saj6t verseimn6l. N6ha iry 6rzem, riregedve lassan visszan6-
metesedem. Rem6lem, magyarul nem felejtek el majd v6ns6-
gemre.
A Vigili6ndl villtozatlanul naryon j6l varyok. Nagyon cirtiln6k,
ha kaphatn6nk T6led verset - rendszeresen.3 Tudom, hory
m6sfel6 is el vagT kijtelezve - de szeretn6nk, ha l6gy 6rezn6d,

1 Ld. 60/3.j.
2 Vadalma, uadalma magua d.e heser(i! : A'tnagyarorszdgi ndmeteh ndphdltdse.

- Bp. : Eur6pa, 1984. (K6tnyelv(i kiaddsa is megielent 1995-ben, az ELTE
Germanisztikai Intlzet kiad6sdban. )
3 1986-L987-1988-ban is jelent meg Csorb6nak verse aVi6ilidban.
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76.

L6zAr Ervin levele Csorba Gy6z6h6z.lO.

,,Kedves Gy6z6!

Rem6lem, gy6zzik a kar6csonyi iinnepeket is, meg az ijesz-
tend6t is.
Szokdsos 6s szokatlanj6kat kiv6nok neked 6s csalidodnak is

Ervin"

Kd.peslap, lzdzirds. - Datdld,s nincs. - A ctmzdsre mer6-
legesen Csorba kdzirdsduol: ,79. XlL 27.". - A kdp: Rernbrandt:
Az angyal megjelenik az alu6 Szt. J1zsefnek. A Budapesti
Szdpmitudszeti Milzeum gytijtemdnydbdl. - A cimzds: ,,Csorba
Gy6z6 PECS Danjanich u. 77. 7624".

'I t.

LAzAr Ervin levele Csorba Gy6z6hoz.ll.

:&

Kedves Gy6z6

Kellemes karricsonyt
L

6s nagyon 6, boldog
z

rij 6vet 5, kivdn
r

Ervin

Kdpeslap, ledzdrd.s. - Datd,Ids nincs, a ddtum a postai b6-
lyegz6n: ,,1980 XII L7". - Az trdskdp h,ardcsoruyfdt utd,noz, a
,,kdudn" sz6 utols6 bettije ald. egy apr6 hdmdnysepr1-fejet rajzolt
Ld.zdr E. - A hdp: Albrecht Dilrer: A ndgy apostol, 1526. Az Alte
Pinakotheh (Miinchen) kdptd.rb6l. - A hdpestap cimz6se: ,,Csor-
ba Gy6z6 mord mesternek PECS Damjanich u. 1T 7624,,
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78.

L6z6r Ervin levele Csorba Gy6z6h6z.12.

nivrE razal"

ktinyved a csaj, a krapek 6s
pr6b6lkozgatok. M6g eryszer: nag"yon ktisztintim
az6rtis, csakazdrtis fttlfel6 pr6bdlkozom,
ldthatod, hathat6san ktizdijk ellene,
dagad a siillyed6 6gbolt alatt, de
s szorulnak dssze s l6gszomjam v6szesen
hogy b6riim betonfalai krizbe vastagszanak
oda ne rohanjak!) Magamr6l csak annyit,
Ez egy berzsidni biilcs mond6s (hogy
egy l6pcsd egyardnt vezet lefel6 6s ftilfel6.
tem a v{laszba. Amelyb6l kideriil, hogy

11.
V.

sam 81 -6n, ime, m6r bele is kezd-
vilig egyensrily6t (ami nincs) helyre6llit-
81. -6n dedikrllt6l nekem.l Hogy a

V.
3.

Nagyon kiiszijnijm a kdnyvet, amelyet

,,Kedves Gy6z6!

Kdzird,s. - A leuelet alulr6l felfelf hell oluasni. - A leudl
Ie gfel s 6 sord.b an leu 6,,ald.ird.st" Ld.zd.r tilhtirir d.s sal,kd szttette" !

1 A lev6lben Ldzi* az 1981-ben megjelent Csorba-kiitetet (A uildg hiiszdbei. -
Bp. : Magvet6 K., 1981) 6s a benne megielent, neki aj6nlott Csorba verset -
Vigalom 78' (p. 147-L48.) - kdszdni meg. Ebben a versben van az al6(fti16)ir6st
magyar6z6 sor is: ,l6rtik hogy tril-tril ftilszaladt, / a csaj s krapek / nyugodtan
iilve nem maradt"
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Csorba Gy626levele Lilz6rr Ervinhez' 3'

,,P6cs, 81. szePt. 7.

Kedves Ervin,

Ervinemet irtam volna szivem szerint, de egy ilyen be-

teg keresztn6wel m6g ezt se lehet csin6lni' Mert mihelyt az

"rib"" 
bens6s6ges akar lenni vele, azonnal tagad6v6 v6lik'
De bens6s6g n6lki.il is nagyon kiisziintim kiitetedet, s ha

hiszed. ha nem: elolvastam az utols6 betiiig.l Amit pedig v61o-

gatott kiitetekn6l nem szoktam. Elolvastam 6s boldogan 6\vez-

iem. J6 ir6 vagy Te, Firi, mi tagad6s benne! lJgy mozogsz az

anyagban, mint a hal a vizben. Ak6rmilyen vizben m6ghozz6'

Az olyan meleg-r6zsaszfnben esetleg, mint a "H6bann vag'y a

,Ver6b a J6zus Sziv6beno, vag"y ama deremszt6-viirtisben, mint
az,Egy lap6t sz6n Nellik6nek' vagy oA kukan, biilcs-barn6ban

mint "A biv6szn,,A retemetesz., szivdrv6ny-tark6ban mint a

,Simf, a fiistn, ,A szdzpettyes katican (11 = undeclm; 353' l'
utolsi sor;24 = viginti guatluor; 354. l. 10.sor [egy6bk6nt 16-

nyegtelen hib6k.l)
Egy sz6 mint szdz: igen-igen melegen, s6t forr6n gratu-

16lok. 86r buta kiizhely az ilyesmi, mert gratul6lok vagy nem:

Te m6r megcsin6ltad a kijtetet, s tiirt6nj6k ak6rmi, a kiitet
megvan. Ha gratuldlok, ha nem, ha sikere lesz, ha nem' He-

lyesebb lenne csak konstatdlnom, tanrisitanom, hogy a kiitet
I6tezik, de ahhoz meg ninc\6m sztiks6g. (De miel6tt beleza-

varodn6k, abbahagyom! )
Viszont a legfontosabbr6l nem feledkezem el' Tudtodra

adom, hogy v6ltozatlanul nag"yon szeretlek' A tdbbit m6r ebb6l

kital6lhatod.
A r6di6ban meghallgattam a "Capriccion't, nagyszerti

hangj6t6k. Minden er6nyed benne van.

I A Masoho Kdztdrsasdg. - Bp. :Kozmosz K,, 1981. Vdlogatott elbesz6l6skdtet.



K6zdr6s; = Bizonytalan oluitsat a,postai bdlyegzfn: ,,7?.
XL 15". - Cdmzds: ,,Csorba Gy6z6 kiitt6 rtrnah PECS 7624 Dam-
janich u, 77." - A hdt postai bdlyeg kdzd egy bdlyegformdjrt mi-
niatiir kdpet ragasztottah,, melyen nxa.gas feny6fa tetejdn egy
madd.r ld.tszih, a kdp alatt pedig,,BERZSIAN" felirat oluashatf.
A boritdh hdtolda,ldt nagyalakrt hdrctmhduel ragasztottd,k, le, a
kcircdmkdre kdt ponttal 6s alatta egy rnosolygds sz(.jat utd.nz6
uonallal;,sznxdjlittl rajzoltak. , '

to4.

Lilzdr Ervin levele Csorba Gy6zl6h6z27.

,Kedves Gy6z6l ,, :,
Mikor f6z6
Pdlink6t?
Mert azt inn6m legink6bb.
Dehanincs. . , ,r ,, ,

Akkort
Iszunk bort.

lns hasonl6lyd,kat
Ldz6r Ervin MEGAKEDVES FELESEGE

: vathy zs zsa

t22 t23

Hajtogatott hard,csonyi ildurizlf lap. - Dqtd'ld's, boritdh
nincs. - A Csorba Gy6z6 Megyei Kdnyutd'r Csorba Emldh,szobd'-
jd.ban.



mikrofont6l folyamatos dadogds fog el, h6tha m6gis elvisznek
P6csre. Ha meg taldlkozunk, akkor teljesen ftkjslegesen IOI-
uashatatlan sz6, P. L.J itt.lgaz?

Nagyon sok szeretettel ridviiziillek

P6cel, 77.V.3.

Kdzirds.

Ervin"

csorba Gy6z6 uenddgekdnt. A Kossuth Rddi6 csorba Gy6z6-estj6r61. = Tolna
Megyei Ndpijsdg. L977. jnn. L4. p. 4.

'to.

Csorba Gy 626 levele LAzAr Ervinhez. 2.

,,P6cs, 79. dec.4.

Kedves Ervin,

miutrin hosszri h6napok teltek el, hogy a Berzsid.ntl
megktildted, s miutd.n az6ta teljes csiind van krizrittiink, s v6-
gtil, de nem utols6 sorban, miutdn itt j6rt6l p6csett, 6s nem
akartdl velem tal6lkozni: - l6tom, hogT megb6ntott szivednek
j6l esik, ha jelentkezem.

Kiizliim teh6t Veled, hogy villtozaLlanul szeretlek, hogy
igen j6lesett a nekem ajrinlott Berzsi6n-tiirt6net2, s gratul,ilot
is a kiinyvhiiz, boldogan olvastam, de * nem k6sziinrim meg.
Mert ugye ez kispolg6ri dolog ndlunk, tehets6gesebb ir6knril.e

r Berz.sidn 6s Dideki. - Bp. : M6ra K., 1929. (Megielent: 1998, 1992, Lggg,2OO2,
2003.)
2 Berzsidn. h6ltd hijsztjnti mcsterdt = http://www.szepi.hu/irodalomAazarr
berzsian/ berzsiS.html
3 Ism6telt utalis arra, t,og I'azar dltaldban elkesve, vagr csak firyelmezuet6s utdn
kiisziinte meg Csorba neki kriLlddtt kdt€teit
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Viszont ennek ellen6re igen szivesen l6ttalak volna, s

besz6ltem volna meg Veled egy s m6st, vagy csak cintcittem

volna ki szivemet Freud, ill. a katolikus egyh6z tanit6sai sze-

rint.
Ortiliik, hogy sokat 6s j61 dolgozol.
Hogy 6rzed Magad 6ltal6ban az lletben s ktiliin0sen rij

lak6sodban?
N6lunk mdjusban lett egy irj unoka (leriny, Eva)a, jrini-

usban megZs6fi5 kikijltiizijtt az NSzK-ba f6u6hez' M6g mindig
nagyon f6j.o

Jcin a kar6csony 6s 1980. Kivdnok sz6p tinnepeket 6s

eg6szs6ges, nyugalmas rij 6vet Nektek.- 
Zsuzsa kez6t cs6kolom, Fruzsindt 6s T6ged, rijra csak

annak ellen6re. vdltozatlan szeretettel iilellek.

' Gy6ze'

Kdzdrd,s. - Cimzds: Ld'zd,r Eruin mese- I egydb ir6 firnah
BUDAPEST Veres Pd.lnd u. 16. sz. 1053. K: Csorba Gy6zd Pdcs,

Damjanich u. 17.7624"

a Hajdinrik 6va, Csorba legid6sebb ldnydnak Eszternek a mdsodik ldnya'
5 csorba Zs6fia, csorba legkisebb Linya, stuttgartba ment f6rjhez, ielenleg is

ott lakik. (Csorba teljes ,,leszarmazotti list6ja": I6nyai: Csorba Eszter, 1949,

csorba No6mi, 1952, Csorba zs6fia,1954. Unok6i: csorba Eszternek k6t l6nya
van: Hajdin6k Szilvia, 19?6 6s Hajdin6k 6va, 1979; Csorba No6mile\ na191
gyereke van: Pint6r Bdlint, 1974; Pint6r Viola, 1976 6s Pint6r Abel, 1983;

Gorba Zs6fi6nak (aki N6metorszdgban, Stuttgartban 6l) Prell Christian, 1982

6s Prell Bianca, 1988 a gyermekei. D6dunokdk: Pint6r B6lint fiai: Pinter M6-

ty6s, 1999 6s Pint6r Ad6m, 2001; Pint6r Viola (Olaszorsz6gba, Monfalco-n6ba

meni f6r5hez) l6nya Giulia Selleri, 2002 6s fia Claudio Selleri 2006; Hajdindk
Szilvia k6t fia: Kreka Ldszl6,2o0il 6s Ifteka Mikl6s, 2004; Hajdin6k llva kis-

I6nya Kovdcs Dorka, 2006. Vagyis a ktilt6nek 3 l6nya, 7 unok6ja 6s 7 d6duno-

k6ja van ebben a n6pes 6s ijsszetart6 csal6dban. unok6i sziilet6s6t meg6rte,

verseket is irt hozzdjuk, d6dunok6it, sajnos, m6r nem l6thatta')
6 Csorba nagyon nehezen viselte Zs6fia l6nya N6metorsz6gbak6ltoz6s6t. visz-

szaszd.ml1.ldi cimmel 1978. X. 3-t6l a kdltiiz6s napj6ig, 1979' VI' 10-ig szinte

napi gyakoris6ggal verses napl6t vezetett. (A vild.g hiisziibei, p' 9-4-104') A

,,napl6; utols6 sora Arany J6nost id6zi: ,,>Nagyon f6j! nem megy!"" A Vild'g
'iUt)At"ib6t 

Csorba 6ltal kihagyott r6szek megielentek a Hd.trahagyott uerseh

c. kdtetben, p. 224-225.
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105.

Csorba Gy6z'6levele Sz6nt6 Tiborhoz. 1.

,,Kedves Tiborom

h6t persze, hogy megkaptam a "R6gi r6t"-et.1 El is olvastam
tiist6nt, azthiszem, a ftilvetett probl6m6kra igy lev6lben neh6z
lenne v6laszolni, s megvallom fiszintln, hirtelen nem is tudn6k
megold6st aj6nlani. Mindenesetre az elbesz6l6s igy ahogyan
vdn, nekem nagyon tetszett, kiv6ve n6h6ny kiss6 sz6raz, ma-
gyardz6 oldai6t. Viszont olyan j6 oldalakat is tal6ltam benne,
amelyek, ugy 6rzem, eddigi 6letmiived legsikeriiltebb r6szietei.
A mrisik k6t novell6t ma, h6tf6n, azaz 20-6n kaptam meg.
Ezeket is mindj6rt elolvastam. Ugy l6tom, er6sen szfvedre
vetted az rij kiiveteim6nyeket, s mindent megtett6l 6rdektik-
ben, ami T6led telt. Att6l f6lek, ha ez igy megy tov6bb, egy
esztendd nem lesz el6g az antedatdl6shoz, s helyesebb volna,
ha az els6 hdborri el6tt keresn6l valamilyen tetszet6s 6vet.

A k6t fj novella m6r kev6sb6 tetszik, mint az eddigi kiildem6-
nyeid. Azt ne v6rd, hogy most r6szletes lektori v6lem6nyt frok,
hiszen tudod, hogy sz6zat csindltam mdr, s milyen nehezemre
esik a fogalmaz6s. Egy6k6nt is, rigy v6lem, szem6lyes besz6lge-
t6sekkel bizony6ra ttjbbre megyiink majd. Most csak annyit,
hogy a "Triciklin"z jobban tetszett, mint a m6sik, ebben er6s 6s
j6iztileveg6t 6reztem, csak azt nem tudom, hogy a heppiendes
befejez6s nem rontja-e az eg6sznek a hat6s6t. Ta16n, ha m6s-
k6nt fejez6dn6k be, (komorabban, nyomaszt6bban), akkor ma-

I ARdgi rdt aTricihlin c. Sz6nt6-kdtetben (ld. kdvetkez6jegyzetet!) jelent meg.
2 A Tricihlin c. novella meglelent a Dundntill 12. sz{mdban (1955. IV. 6vf. 3
sz. p. 33-40.), s v6gril Sz6nt6 els6 novell6skdtet6nek is a cimad6ja letL: Tricih'
lin. -P6cs: Dun6ntfli Magvet6, 1955.
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szrirkiilne. A ktiltinf6le el6re- 6s visszamutat6sok, a nagyon
sziikszavi, de m6gis gazdag, sokr6tiien sug6rz6 fogalmaz6s
ktiliin er6nyed.

Boldogan 6lveztem azt a ragyog6 m6rt6ktartdst is,
mellyel egyr6szt tudsz adni annyi couleur locale-t, hogy az
ember fenntart6s n6lkiil Szicilidban, Palermoban 6rezze ma-
g6t, ugyanakkor ez m6gse legyen szdmSra annyira fontos,
hogy ak6rcsak egyetlen pillanatra is esz6be jusson a probl6m6t
oda sziikiteni.

Azt6n iiriiltem annak is, hogy milyen sokat tudsz az
emberr6'1. Ez tgyan mindig er6nyed volt, de ahogy tud6sod
n6tt, :6gy tal6lt6l eW-eW mondatoddal mind kiizelebb a otizes"
ktirhciz, rigy lehettdl folyton kevesebb szavri. Most m6r a mon-
datok sorozatosan a "tfzesbe" csap6dnak.6

Kedves Tiborom, rdviden csak ennyit fj vagy meger6-
scidiitt benyom6saimr6l. Tudod, hogy m6g miis mondanival6m
is van kiinyvedr6l, hiszen akkoriban egy eg6sz est6n 6t besz6l:
gettiink r6la.

Kijsziindm a megtisztel6 dedikrici6t is, a legm6lt6bban
azzal koszoncim, ha megirom: kciziis mriltunk n6h6ny 6ve ne-
kem is kifogyhatatlan 6l6skamrdm ma is.7

Feles6gednek tisztel6 k6zcs6kom ktildrim, T6ged a ftgi
v6ltozatlan bar6tsdg melegs6g6vel

A Csal6d is melegen tidviizijl.
iilellek:

Gy6z6

6 Csorba ftta az )sszegyiijtcitt uersek c. kiitetet ut6szavdban (Maganir6l, uerse-
imr6'l): ,A kifejez6 eszkiiz akkor a legiobb, ha a legtal6l6bb. Eszm6nyem: a
tdmiir, szigonian funkcion6lis fogalmaz6s 6s vers-szerkeszt6s. Amikor minden
sz6ra bizunk valamit abb6l, amit el akarunk mondani. Iszonyodom a higs6gtdl,
a szttveg riresjdrataitdl, a ponryolas6gt6l." Mrisutt azt fejtegette, hogy lehet
el6rni tiz tal6latot 2-3 litv6sb6'I is, de az az igazi, ha egyb6l a tizes kiirbe 16 az
ember, vagyis k6t-h6rom sz6 helyett ery sz6val 6ri el a kiv6nt hat6st,6rzel-
met, helyzetribr 6zol6st,
? A dedikrici6: ,,Mriltunk kiizds r6sz6b6l m6g ma is t6pl6lkozva, kiildijm Csorba
Gy6z6nek szeretettel fi bi"

192

Gdczy J6skd.t szeretettel hdszdntcim., s gy6gyuld'st kiud"
nok Neki. Gyakran eszernbe jut.

Gy."

Gdpird,s. - A d6lt betiilehel nyomtatott ,ut6irat" kdzird's-
saI.

t4t.

Sz6nt6 Tibor levele Csorba Gy6z6hdz.24.

,,Kedves Gy6z6,

ktisziiniim sz6pen a leveled, 6s 6ltal6ban kiisziinilm azt, hogy
minden k<inyvem ritj6n a legfontosabb ir6nyt jeientheted.

Megkapom a kdnyvet, kiildtim a Gy6z6nek 6s szorong-
va v6rom a levelet.

Ebben a rel6ci6ban tanultam meg azt, hogy az az em-
ber teremthet mag6ban igazi csendet, az odafigyel6shez, a
belehelyezked6shez, ak6r az 6tl6nyegiil6shez is, 6ppen az az
ember, akiben egy teljes 6s gazdag vil6g 61, teh6t jogosan Ie-
hetne benne nagy l6rma is.

Ebb6'l jogosan ktivetkezik, hogy 6ppen az tires fr6terek
stiketek, nem hallanak meg eryebet, mint a maguk tiz centi-
m6teres magn6szalagidt.

Te a sz6nd6kot is mindenkor meg6rtetted, m6g azt is,
ami sokszor a tollban maradt. Egynft6rz6 j6indulatod aligha-
nem eg:y kicsit elfogultt6 hangolt a javamra. Mrisok ellenkez6
el6jelii indulatainak elvisel6s6t n6h6nyadmagaddal vid6mabb6
tetted sz6momra.

Most ez aikalommal j6 lenne megmutatni Neked egy-
k6t m6sokt6l 6rkezett - 6rt6 6s 6rz6levelet. De mi nem szok-
tunk dicsekedni, legal6bbis egym6snak semmik6ppen nem.
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radand6bb nyomokat hagyna az olvas6ban az elsd r6szek t6r-
sadalomrajza is. Ez a mostani megold6s valamif6le k6p6s

"stiklisn-jelleget ad az eg6sz trirt6netnek, s az olvas6 ink6bb ezt
az eml6ket 6rzi meg mag6ban. A ,Balatoni 6jszakdk*s l6nyeg6-
ben j61 meg van iwa, :6gy 6tzem azonban, hory a l6lektani
probl6ma s a mese eI6gg6 6rdektelen, mert meglehet6sen el-
cs6pelt mesetfpusnak 6s probl6matfpusnak egy vari6ci6ja csu-
pdn. A hrisz oldalnyi ir6sb6l csak alig n6h6ny oldal (a l6ny
keres6se az 6jszakdban) v6lik ffitottl, mag6val-ragad6v6, a
tiibbi sziirke. S a figurdkat is alig l{tja az ember behilr61. A
l6ny alakja tal6n val6szin(tIen is. Hogy ery hrisz6ves hajadon
rdszdnja mag6t arra, hogy egy f6rfivel kettesben nyaralni
D€gJ, annak fiilt6telez6s6vel, hogy meg6rzi drtatlansdgdt, az
srirolja a n6pmese, vagy T6th Tiham6ra hat6rait. En azt hi-
szem, azok az objektiv kririilm6nyek, melyek a lednyt v6gtilis
biinbe sodortdk, (lesz6ll6s rossz 6llomdson, egy szobriba k6ny-
szeriil6s) csak a j6indulatri 6s 6rtatlan fantdzi{|ia ir6 nemes 6s
lovagias gesztusai ery olyan n6 irdnt aki bizony6ra szomsz6d
kiizs6gb6l is taldlt volna alkalmat arra, hory amrigy kedv6re
elbukj6k a balatoni 6jszakdkon. Mit sz6ln6l ahhoz, ha ,,in
medias res" kezd6dn6k a novella, a le6ny m6r meg lenne ..f6lve
lPontozd.s az eredeti szduegben. P. L.7,6s ebb6l bomlana ki va-
lamif6le l6lektani szitu6ci6 6s probl6ma. Lehet, hogy egyik
esetben sincs igazam, ments6gemre szolg6ljon a rcivid id6,
ugyanis mindenk6ppen v6laszolni akartam, holnap hajnalban
pedig Pestre utazom, s jobban nem em6szthettem meg v6le-
m6nyemet. Majd itthon megh6nyjuk-vetjtik ezeket az irdsokat
is.

Tehdt holnap, vagyis kedden hajnalban Pestre megyek, s a
tervek szerint vagy csiitiirtiikiin este vagy p6ntek d6lben jiiviik
vissza. Kiinyvt6ri iigyekben utazom. A Continent6l sz6llod6-

a A Balatoni djszahdh is a Triciklin c. kdtetben jelent meg.
a T6th Tiham6r (1889-1939) r. k. ptispiik, egyhdzi ir6, els6sorban serdtil6knek
6s ifiaknak irt valldserkdlcsi ktitetei tett6k hirhedt6 a nev6t,
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ban lakunk (Szdlldsyvel 6s Halfdrral)5, rigy tudom, Szigligetr6l
Te is Pestre m6gJ, j6 lenne taldlkoznunk.

G6czya elmes6lte a kiad6 krinili bonyodalmakat, szomorri va-
gyok, mert rigy l6tom, m6gis el akarj6k tcirni derekunkat. Csak
Benned bizunk, brir att6l f6lek, hogy ez:6ttal olyan er6lkkel
dllsz szemben, melyeket Neked se sikeriil legy6zndd. A papir-
tigyben ma kaptunk egy levelet a Kiad6i F6igazgat6s6gt6l.
Kcitetem c6ljaira 40 kg papfrt kiutaltak, azt nem tudom, mi-
lyen min6s6giit, nyilvdn a tervezett f6lfamentest. Viszont a
Magvet6 G6czynek ig6rt papirt az 6n kiitetemhezT 6s az ,,Els6
fejezet"-hez8.Ha ezt megadndk, eztal6n szebb papfr lenne

A Dundntril 200 p6ld6ny6t a kiinyvt6rbane szem6lyesen v6gig-
n6ztem, egyetlenery hib6sat nem tal6ltam ktiziitttik. Bizom,
hogy a rosszul kitttttt p6ld6ny csak v6letlen eln6z6s eredm6nye.

irrisaidat gondosan 6rzom, egyetlen betiit sem fogok elveszite-
ni bel6liik, s ha csak ezen mrilik, hogy kiadjuk a kiitetedet,
akkor nem lesz semmi bai.1o

5 Sz0ll6sy l&ilmdn (1916-1987) kiinyvt6ros, tdtcair6, szerkeszt6. A P6csi V6rosi
Kiinywt6r igazgatlja 1960-1975-ig. A foly6irat korai id6szakdban a Jelenhor
egyik szerkeszt6je volt, k6sdbb humoros sziivegeket irt a Dund.ntili Napl6ban
a Komolytalan rouat cim(i sorozatban. Csorba megharagudott rri, mivel Trisk6s
Tibor akkori'Jelenhor-szetkeszt6 ellen szervezkedett. (Ld. Csorba: A udros
oldaldban, p. 180.) Half6r Rudolf kiinyvt6ros, a Baranya Megyei Ktinyvtdr
igazgat6ja is volt. Csorba r61a is ir az A udros oldaldban c. k0tetben. Nem
6ppen hizelg6 szavakat. (p. 170-171.)
6 G6czy J6zsef, kritikus, tdbb cikket, kritik6tjelentetett meg aDundntilbands
helyi lapokban.
1 Ocsild6 dvek : dnlletrajzi kdltemdny. (P6cs : Dundntdl, 1955)
8 Elsd fejezet: a Tricihlin c. Sz6nt6 ktitet egyik novellija. (Ez volt kor6bban a
kdtet,,munkacime" is!)
e Baranya Megyei Kiinyvtar, Csorba munkahelye nyrrgdijazrisdig, 1976-ig.
10 Ld. 2. sz. jegyzet. Csorba aktiv szerepet v6llalt a Tricihlin c. Sz6nt6 elbesz6-
I6skdtet lektordldsriban. Az A udros oldaldban igy vall err61: ,g,mikor azt6n
els6 kiinyve, egy novell6skiitet megielent, akkor 6n annak nemcsak hogy min-
den mondatdt elolvastam, 6s elmondtam a v6lem6nyemet r6la, de mivel neki a
szeme meglehet6sen rossz volt, segitettem neki a kiitet korrektrir6j6ban is. Ez
azzal jdrt, hory f6l 6vig vagy egy 6vig awal dicsekedtem, hory mondjanak



Minden ottani bardtomat, ismer6siimet szeretettel iidvtjzliim 6s

rilelem, Sarkadi Imr6t11 ktildniisk6ppen. Sajnrilom, hogy nem

tudtam arr6l, hogy Ferenczy B6ni6k is ott voltak, kiiliinben
6het kiiltin tidvijziiltem volna, hiszen nag:yon szerettem 6ket 6s

sok id6t egytitt tiiltiittiink R6m6ban.12

A Dun6ntrilr6l a tegnapi Napl6banta meglelent egy kritika,
M6sz6ros Ferencla irta. Nekem valahogyan olyan 6rz6sem volt,

mintha egy fakeresked6t haltan6k besz6lni a m6jusi erd6 sz6p-

s6geir6'1.

S mert mind.ennek v6ge lesz eryszet, ennek a levelemnek is a
v6g6re 6rtem. A viszontl6t6sig nagy szeretettel iilellek'

Gv6z6

Szd.nt6 Tib or Szigliget (Alhot6 hd'z) "

G6pird.s. - Az utols| sor Csorba hdzird'sd'ual, az ald'ird's

utd.n. - Ditalds nincs, sorrend a tartalom alapid'n. - A leudlben

nincseneh behezddseh, helyette sorhiiziihet alhalmaz a gdp[r6,

ahi ahhor biztosan szerkeszt1sdgi tithd,rnflehetett, mert csorba

felesdge soha nem igy gdpelte a leueleleet.

egyetlen mondatot, 6s akkor 6n megmondom, hogy Tibor melyik novell6j6b6l

val6. Ilgy ismertem. azt a kiinyvet akkor." (p. 162.)
11 Sarkadi Imre (1921-1961) dr6mair6.
12 Ferenczy B6ni (1890-1967) szobr6szmiiv6sz, grafikus. csorba r6mai ritjair6l
Id. pl. A udros oldald.ban, p.11'9-146.
13 DundntilIi Napl6, aPicsett kiadott napilap.
1a M6sz6ros Ferenc az L958-ban inditott Jeknhor c. p6csi irodalmi-miiv6szeti
folydirat els6, p6rtmegbizottk6nt miikdd6, szerkeszt6je. Ld. A ud.ros old.ald'ban

p. 179. 6s Csorba Gy6z6n6 megiegyz6s6t a 132' lev6l v6g6n.
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106.

Sz6nt6 Tibor levele Csorba Gy6z6h6z1'

,,Kedves GY6z&<6m!

Befejez6s6hez ktizeledik a lev6l6radatom' Elolvastam a

korrektrir6t, a hib6kat nyilv6n 6szrevetted, nincs sztiks6g a

felsorol6sukra. A vers nagyon sz6p, de bizony szomorf lettem

t6le, ami egy6ltal6n nem hiba, csak nem az a ,]turr6 optimista"

ir6s.
Mell6keiten megkiilditm a Szabad Ifiris6g1 r6nk vd96

cikk6t, eldrel6that6tag illetnek a kiizelj trvoten benni.inket tiibb

hasoni6val is, Abodyt beperelte a Csoh6ny 6s megindultak

elleniink az istenk6k malmai.2
A magam t6sz6r6', - R6lad ezt igyis tudom - igen kii-

vetkezetes kiv6nok lenni, amig lehet addig becsiiletesen meg-

csin6ljuk a foly6iratot, ha m6r nem lehet, akkor nem csin6lom

sehogy. Maximum egy-k6t szdmot t6telezek fel, amit m6g Ie-

het.
Kiilddkittk6tnovell6t,azegytkaTirbukb6lk6sziilt,a

m6sik a Fiiliip cimii riportb6l. Gondjaidra bizom 6ket'

I szabad. Ifiilsdg, a DISZ lapja. (A Dolgoz6 Ifi6s6g sziivets6ge, a kornmunist6k

ftUragr st6*eiet ,1950-1056-ig. 1957. m6rcius 21-6n Magyar Kommunista

ifi'.fufi SztinetsOg'- KISZ - n6ven alakult meg a p6rt vezet6-se alatt az rij

kimm"unista, ifid6gi tiimegszervezet) A Szabad Ifjilsdgnak irodalmi rovata is

""it, *Ay""l lgy i-a6'b"" iiirsi Istv6n ir6 is a szerkeszt6i kdz6 tartozott. A

Dund,nttiit SzeJ6 Tibor trils6gosan ,,szabadelvii" szerkeszt6i elvei, a benne

,""ej"ru"t ,,politikailag kifogasohato" hangv6tel( irdsok miatt t6madt6k a

il;;;"tt pfrtszervek Zt tap;uit . Ebben az esetben a Szabad' Ifirisd'g' Abodv

B61a egy cikke miatt. Ld' kdvetkez6jegyzet'
, auoa"v B6Ia (1931-1990) ird, kritikus, lkp. a Dund.ntil ,)t6zi kritikusa" vplt,

szinte minden m6sodik szd,rnfan jelent meg valamilyen ir6sa. (Gyakori megje-

Ien6s6t ir6sainak szinvonala mellett az is magyar6zza,hogy Galsai Pongr6c 6s

sz6nt6 Tibor baratja volt.) Abody a Dund.nttil 10. sz6m6ban (1955. rv. 6vf. 1.

,J 
-Cr"rra"v 

Gabriella k6l15 D;l az emberekr6tl c. sematikus, rossz, a ,,kor

tirratr.t-ui"uk megfelelfl verseskiitet6r6l ir, Csoh6ny szem6ly6n messze

tirlmutat6, u ,"*.tik,r* m(iveket grinyol6 kritikat' A kritik6ban - mds semati-

i."rl.gv"fi f.o, ott - az,,6lhevi.ilts6g6t'; ostolozza Abody, vagy pI' a-zt rrjS ,'i<inv-

"V"f"""fi 
legkisebb firm6rt6ke: tengernfi". Ez6rt 6s hasonl6 mondatai6rt jelen-

tette fttI a ,J<61t6n6".
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M6gegyszer v6ltozatlan bar6ts6ggal, s ha lehet m6g a
r6gin6l is nagyobb szeretettel iilellek 6s cs6kollak, Nejemmel6s
a gyerekekkel egytitt: Gy6z6
Juditnak, s Edesanyjdnak k6zcs6kom kiildiim, Mikl6s Bdcsitz
tisztelem:

Gy6z€'.

Kdzirds. - Cdmzds: ,Szdntd Mikl6s f1oruos Budapest
VIII. Rottenbiller u. 27."

7 szinto Mik]6s, szdnt6 Judit 6desapja A vizsgdlati fogs6gMl ttirEnt szabadul:is ut:in
nrila lakott Sz6nt6 Tibor a felesegevel.

tt4.

Sz6nt6 Tibor levele Csorba Gy6z6hiiz.6.

,,Dr 6ga Gy 6z6k6m, testv6ri bardtom,

mrisodik rirdmem volt az, amikor megtudtam, hogy pestre
kiiltijz6stek vrirhat6. Gondoltam rd odabenn is,1 gondoltam,
hogy milyen j6 lenne, de nem mertem rem6lni, hogy r6sz6nod
Magadat. Nagyon j6 lesz, hogy ha nemcsak l6lekben tartha-
tunk majd egyiitt.

Tudtam, hory a mi barritsrigunk nem v6laszthat6 el
r6ccsal 6s t6volsdggal, mindenesetre nagyon j6 lesz, ha m6r
nem lesz kiiztiink sem az egyik sem a m6sik.

Kdszrintim, hogy Judit mellett 6lltatok, b6r nagyon
briszke vagyok arra, hory 6 (TdrjaB6l6val2 sz6lva) ,t6maszt6k
n6lktil* is szilSrd volt. Tudom, ez a sz6 nem megfelel6, mert

tijbb volt 6 szflmomra ann61, eg6sz id6 alatt biztat6st jelentett,
hogy tiirt6nj6k brirmi, a mi 6letiink a mi 6lettink marad.

Hallottam, milyen kerge hfrekkel trakt6ltak T6ged is,
tudom j6l, hogy ha hitelt adtril is valamelyiknek, az csak any-
nyib6l befoly6solhatott, hogy azt hitted, nem voltam Hozzdd
6szinte, valamif6le szerepet j dtszottam.

Nem ismerem valamennyi v6rv6dat, de amikr6l hallot-
tam, mint pL az 1951,-es kinigatdsom, p6rttagsdgi kiinyvem
tinnep6lyes meg6get6se, a rddi6 nov. 4. utdni megsz6ll6sa vagy
miafen6je, ezek mind 6cska 6s otromba hazugs6gok. Ahhoz,
hogy egy6ltal6n ilyesmiket ftilbesrighassanak, engem ki kellett
vonniuk a forgalomb6l.s

Term6szetesen nincs arra semmi biztosit6k, hogy az
igazsdg elismer6st kapjon. De el6g nekem annyi is, ha a azok
hisznek n6kem, akik a bard.taim, az ellens6geim ft6lete szd-
momra kiiztimbris.

Most f6lbehag"yom vulgdris filozofillgatdsomat, lev6l-
ben rigysem mondhatok el mindent, mondanom sem kell, mi-
lyen nagy szeretettel v6rom decemberi tal6lkozdsunkat; ig6-
rem, addigra telerakatom gyanfsan 6gyelg6 s6t6l6kkal lak6-
som krirny6k6t, rigyhogy jiihetsz mdr nyugodtan.

Feles6gednek k6zcs6komat kiildiim, kisl6nyaid at szere-
tettel cs6kolom, 6s add dt mindenkinek, aki bardtunk, 6szinte
iidvcizletemet. T6ged pedig r6gi szeretettel rilel iics6d 6s ex-
f6szerkeszt1d.

Budapest, 1957. nov. 22. Tibor"

.. Gdpird.s. - Az ty6lap fejldcdn: ,,Dr. SZANT1 MIKLOS
FjORVOS UROLOGUS-SEBESZ BUDAPEST VII.
ROTTENBILLER UTCA 27. TEL.: 220-017' - A fejtdc toltat
d.tl6san d.thrizua.

3 Ezeket 6s m6g m6s, teljesen alaptalan, v6dakat taliltak ki Szfntl letart6zta-
t6sa indokriul.

1 A bdrtiinben, mig vizsg6lati fogsdgban volt.
2 Tdrja (Toszenbereger) B6la 1956 ut6n a Baranya Megyei Kiinyvtdr igazgat6ja
volt, eredeti szakm6ja szerint cip6sz. Munk6smozgalmi mriltj6ra tet<intettet
nevezt6k ki kdnyvt6rigazgat6nak. (,,Volt is valaki, aki mikor azt mondta T64'a
B6Ia, hogy 6 mozgalmi munk6t v6gzett, alkor megiegyezte, hogy igen, mert
mindig igyekezett elrnozogni a munka e161." A udros old,aldban. p. Li4.). Csor-
ba haliatlanul mulats6gos tiirt6neteket mes6l r6la a kiitetben, ktiliindsen ,,ktil-
t6szet6r6l" (Merthogy,verseket, s6t,dr6m6t,' is irtl)
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