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WEORES SANDOR

Csorba Gy6zd

Nagy or6m 6s megtiszteltet6s nekem, hogy Csorb a Gy6z6r6l' a

nagy magyar koltcjr6l sz6lhatok. orszdgosan tal6n kevesen isme-

rik kell6k6ppen, mert vid6ken elvonulva, P6csett 6l csaladja 6s

munkdja kor6ben. Az alkaTmas alkotasi lehet6s6g jobban vonzza

6s lroti, mint az orsz6gos hir 6s 6rv6nyesti16s. Val6ban megvan a

vesz6lye annak, hogy koltciink, ir6ink nagy t6'sze a napi dramla-

tokkal 6s tobbnyire mt16 aktualitdsokkal egyiitt uszva formAlja

mondanival6it. A magdnyos p6csi kcilt6 sok mindenb5l kimarad

viszonylagos elzArtsdga miatt, de ha r6gi koteteit el5vessziik, a ma-

radand6s6g lehelete csap fe16nk be16ltik. Korai verseinek hat6ereje

szinte 6vr6l 6vre nclvekszik, pedig megielen6stikkor frissiben azo'lt

a versek sok tekintetben problematikusnak ldtszottak'

csorba kolteszete egyik kitiin6 kort6rs6ra, Pilinszky J6nosra

eml6keztet, b6r alig val6szinii, hogy egym6sra hatottak volna' Mind

a kett6 igen kev6s szinnel, gyakran csak fekete-feh6rrel dolgoz6 mii-

v6sz. Mind a kett6t Barcsay Jen6 fest5nk egyik korszak6val roko-

nitandm, mikor a Barcsay-k6peket; erd5ket, t6jakat, fitkat, h|za'

kat a v6sznon szinte teljesen elboritotta a sot6ts6g. Mindamellett

ez a Barcsay-f6le sot6ts6g l6nyeg6ben nem volt komors6g 6s pesz-

szimizmus, csak a scit6t t6nusok uralma. lJgyanez a benyomdsom

az emlitett k6t kolt5r6l, gyakran nevezik 6ket pe,sszimistdnak, pe-

dig ink5bb csak a borts 6rnyalatok miiv€szei, azonkivtil szeretik

s6t6ttel intenzivv6 tenni a f6nyfoltokat, a viliigosat. Pilinszky lita-
j6ban magdnyos l6lek vergSdik, Csorba sotdt t6nusai viszont a

mindennapi 6let, a csal6d, a munka aldfest6i.

csorba kolt6szet6nek formai elemeit vizsgillva szembetiin6, hogy

az enjambementnek, vagyis az lrtelmi tagol6d6s egyik verssorb6l

m6sikba 6tcsapiisdnak aligha van avatottabb magyar mestere, mint



6. sz|mtalan krilonos hangsily-hulldmj6t6kot tud alakitan i az en-
iambement hasznalata,val. Korunkban magyarur 5 alkal mazta a
szavak kett6vdlasztiisdt egyik verssorb6l a mdsikba. Ez a verstani
jelens€g xvIII. szilzadi kolt6inkn6l 6s sz6rv6nyosan korunkban
Babits Mihdlyn6l is eldfordul. En ezt a verseldsi m6dszert csorbd-
n61 ldttam el6szor, t6le tanultam, 6s el69 gyakran pr6bdltam is al-
kalmazni. csorba kcilt6szete sok olyan strukturdlis, metrikai, rit-
mikai, verstani elemet tartalmaz, amit drdemes t61e megtanulnunk
es aminek r,em6lhet6leg nagy jov6je van.

Persze csorba nemcsak a forma mii.v6sze, hanem a tartalom6 is.
Az a dallamossdg, mely p6ld6u1 a XIX. sz6zadv6,g verseit gyakran
jellemzi, csorb6n6l el6g ritka 6s tal6n sohasem els6dlegeslllento-
segii. Tartalma, mondanival6ja komolys6gra, felel6ssdgre tanit, a
kor, a nbp, a kcirnyezet, a sziikebb vagy t6gabb drtelemben vett 6let
ir6nt. Besz6ljtink szem6lyes eml6kekr6l is. Kisebb_nagyobb meg_
szakitiisokkal nyolc 6vig 61tem p€csett 6s ott csorb a Gy6z6 volt a
barritom, akit6l mindig komolys6got, nyugalmat, a higgadt 6s j6_
zan munka csendes circim6t tanulhattam. Altaleban a p€csi kcirril-
m6nyek sz6tsz6roak, nyugtalanir6ak voltak. N6h6ny id6sebb ir6-
kirsunk, v6rkonyi Ndndor, Lovilsz pdl 6s m6sok t6rsas6g6ban csor-
ba volt az, akinek nyugodt l6nye 6lland6an n6ma figyelmeztetds
volt a lelki felemelked6sre 6s az elmElytil6sre. Anekd6tikus eml6-
keket, esemdnyeket nem is nagyon tudndk felid6zni vele kapcso-
latban. ugy 6l bennem egyrittl6tlink eml€ke, mint a mozdithatatlan
szikla ereje 6s nyugalma.

Korai kcitetei 6ta csorba hatalmas ktils6 6s bels6 fejl6d6sen ment
6t. Lir|ja egyrc gazdagszik 6s terebdlyesedik 6s f6k6nt magasodik.
Hozzam m69is a korai k<itetei dllnak a legk6zelebb, mikor p6cd'ett
egyritt 6ltrink 6s dolgoztunk, akkor keletkezett A hid panasza c.
kotet. A cimad6 versb6l id6zek:

S im egyszet a sdtdtben, elLenhez6 oldaLr6l dppen,
mintha magamat Ldtndm, egy csonka hld-iu lengett,
Ieldm lengett az iu, ds durua testem zengett,

boml6 orom csapott Iol minden pardnyi-cs\pp izdben.

E s,l d e s en- aI dlu a t aI dlho ztunk a z d i s z akdb an'

mint uastag 6bor omlijtt bel6m a i6 uiddmsdg'

ip lettem' haithatott bdtkit patancs' kludnsdg

hdtanua, nem csalidott: z61d pafira hailott dt a hdtam'

Vagy egy m6sik igazi csorbai hangiit6s:

Bardtaim c soddlu a ndzem

s irigYsdggel: milYen i6 616k1

a sorsuk h&dez' 6k Ie\elnek ' ' '

Bizonyos,hogyamostanimagyarkolt6szet6tlathatatlanbetii-
tenger6b6l a trilnyom6 r6sz el fog siillyedni. Amit a Csorba 6ltal

,,j6 616k" irtak 6s azon kivtil is sok mutat6s, csillog6 l6tszatered-

i6ny u, id5 folyam6n egyre inkdbb megfakul' De 6ppen Csorba

versei, amelyek megjelendsiikkor olykor fak6nak' ig6nytelennek

ldtszanak, az id6 sodr6ban mindink6bb 6rlel6dnek, kiteljesednek'

Ez a littsz6lagos ig6nytelens6g tele van a maradand6s6g feszit6

erej6vel. Ahogy korunk l6rm6jrit felv6ltja majd m6s korszak m6s-

fajtal6rm6ia,usyvonulnakelennekazid6szaknakbetiihulldmai
6s emelkedik ki bel6le mind tisztabban a mag6nyos p6csi ho1t5,

Csorba Gy6z6 arca.



WEORES SANDOR

Csorba G.y6z6nek

Kolt6m, kdsz6ntlek! Mdr te is 6tuen 6u

srtIydt tefited pdcsi tetdd ald,

6tuen tauasz telh6it ilz6d
dt a Mecsek boronds getincdn,

dppannyi 6sznek tarka gyilmdlcseit

kamrdba tetted: zfut koPog6s di6'
ttigg6 sotdt s2616, tanYat bits

tudia hogy eli6n a messzi uenddg.

Mint pdra ds szdl gyfrlik az 69 alatt
s hdzadba tir test-niLkilLi nagy seteg.

Nem konnyi) termdst 6u a kamrdd'
hefied aszi'bota nem butit6:

dpsdget, edzett |elket ad6 efi'
enlihezdsre, nem teleddste i6.

szdz 6u utdn ldtndd di6Idd:
mily magas ds terebdlYes, dld6!
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Kdrtdnc

1970. november 9-6n rendezt6k P6csett, a Doktor sdndor Miiver6-
d6si Kozpontban Csorba Gy6z6 szerz6i estj6t. Wecires S6ndor mon-
dott bevezet6t, majd Baracsi Ferenc, ifj. K6mives Sdndor 6s Tim6r
Eva, a P6csi Nemzeti Szinhdz m]uvdszei, valamint Abai Ilona el6-
ad6mriv6sz mutatta be a kolt6 verseit. Kozremiikodott B6nky J6-
zsef zongoramiiv|,sz. Az est befejez6sekdppen Csorba Gy6z6 olva-
sott fel koltem6nyeib6l.

A nagysikerri est ut6n Csorba Gy6z6 bar6tai 6s miiv6szt6rsai
beszdlget6sre gyiiltek cissze a Jelenkor szerkeszt6s6g6ben. Az itt
kialakult vid6m hangulatban szriletett a Kort6nc cimii j6t6kos imp-
rovizdci6. Az osszejovetelen r6szt vev6 k6lt6k ,,folytat6lagos', ver-
set irtak, s egy emldklapon orokitettek meg a bar6ti ta161koz6t.

A Kortdnc szerz6i az egyes szakaszok sorrendj6ben: Wecjres
Sdndor, K6rolyi Amy, Csorba Gy6z6, pdkolitz Istv6n, Lovilsz pii,
Takdts Gyula, Pi.kolitz Istv6n, Galambosi L6sz16, Arat6 Kdroly,
Makay Ida, Bert6k Lisz16, Frilop Gdbor (Ujvid6k), Marafk6 Liszl6,
Bebesi K6roly, Csorba Cy6z6, Weores Sdndor 6s Kdrolyi Amy.

A Szdchenyi tdren, a mecset tdudben
kdszontjilk itt Pdcset Csorba Gy6z6jdben.

Csupa rugyogds a mecset!
Erzi milyen 6rjds eset
tofidnik egy kis terembe':
dtdga Csorba Gy6z6nk estje.

Ahogy eddig ldtom: eltetjedtem j6cskdn,
ahogy az olajtolt eLterjedt a t6csdn.
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Helydn uan a kertdsz mdia, sziue, agya,

igy a drdga termdst nem ueri a rugYa!

Sanyit, Cy1zdt in mindig szerettem,
Ok nagyok, 6n kicsi 6reg lettem.

Amig szomorkdsan a uolgybe sdtdlok'
csillag por k6ddben egyte fiiuk ldtok . - .

Vezuu, Etna 6ppen e16g! . ..
Tollunk aLatt a papfu 69:

- Pimpili-pamm, te pupdk, most ithatsz hosszi sorokban'

tiszta tehdr a papir, hdt r6iad hexameterben!

Azdrt se igy; magyatosba,
hogy ne egye meg a tozsda.

Kdmdnylyukon hiszdllott a Pdra,
teje lurk6, litratok a ldba.

lnni jo,
nem udg kupdn a bak6.

Daktilus-16ptekke1,
ki djldlkor hazamegy ma

- bokdosse hdtul kihegyezett penna!

De uan-e ntdg ditil is l.esz-e mdg ma?

Ragyogjatok, mint az 6don gemma,

Si)It malac szdidban bikauir,
aki iletben marad haza&.

,,Wefues-bort ittam az este"

S kancsal fimek csdp-meresztue
G oLy 6 stollam 4lesztg etu e

Papithdton ringanak.



Csah azt tudndm immar, hogy kerilltem beLe,

de ki benne uan mdr, ne torod1jon uele.

Szellemessdgre nincs mfu hely itten;
Idlek t e szentdlyt megszentsdgteTenitem.

Nagy sietue jdttenz ide
hogy e uerset beIejezzem...

Ha nem birja Gydz6 sziue
majd a rimet rdhessentem

Nem tudom e sot eldg-e?

Vdge
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SZABO EDE

Szdp maradt minden

Mindig magabiz6n, a gy6zelem hit6vel, s6t eleve diadalmasan in-

dul a sereg z a f.iatal viigyak, tervek, vil6ghodit6 elsz6n6sok hada.

ftfenet kozben egyideig m6g gyarapszik is, csatlakoznak hozzit

sokan, bar6tok, szerelmek, a szerencses harcosoknak hitves, gyer-

mek, csal6d is jut, mdsoknak csak a magdny 6s a felvonul6 sere-

g6rt 6rzett felel6ss6g. De ha a sereg v6gs6 sors6t ndzzik, az tobb-

nyire - a diadalok ellendre is -: a bekerittetEs, a cstiggedt vagy

csakaz6rtis heroikus uisszauonulds- Az a gorog sz6, amelyet Csorba

Gy6z6 rij kotete cim6iil v6lasztott (Anab6zis' Magvet6, 7974')' t61-

menetelt, ttazilst, vonul6st jelent. Xenoph6n hires tcjrt€neti munk6-

ja r6v6n azonban egy szltziltrlt, megtizedelt hadsereg keserves

hazaverg6d6se jut r6la esztinkbe. Es m6g valami: a rongyos' meg-

t6pett, ki6hezett katondk legend6s <iromujjong6sa, amikor meg-

latjak v6,gre a tengert: ,,Thalassa! thalassa!"

Csakhogy hova is vonulhat ,,vissza" az ember, a kolt6 az orege-

d6s, a betegsdg, az6vr61 6vre kozelit5 ha16l e16l? S egy6ltal6n meg

kell-e h6trdlnia? Nem szebb-e, jobb-e, b6trabb-e szembenl,zni vele,

el6be menni s tal6n valami m6don m6gis gy6zni taita? Csorba

Gy6zo erre tesz kis6rletet rij verseiben, s nem is sikertelentil, leg-

al6bbis ami e versek miivlszi rangjirt, srilydt illeti' Sok benne a

keserdsdg, gyotr6d6sei nem enyhtilnek, 6m mEgsem rem6nytelen'

nem til rezignitltan le az Olajf.Ak hegy6n, mint egyik sz6p versdben

Dsida ,,konnyteleniil, nyugalmasan . . . Csak mert nem 6rdemes

irgy sietni a temet6 fel6."
Ez a hat ciklusra osztott kotet szinte minden sor6ban az egyre

sz6thullobb, omlobb, az 6vek mrilt6val egyre gyorsabban tovatrin6

eletet, a tisztatorv6nyii s megm6sithatatlan muland6s6got igyekszik

sz6t nem m6116, le nem oml6 fallal venni koriil; kem6ny' kristdly-



KALASZ MARTON

Kdszijntd tdvirat, Csorba Gvdzdnek

Nyilik a!<od, a I|ny-hdti mecseki hod,
tdrua lenlt a mttheLy, kikalapdlua benne
az idei 6sz nagy ajdnddka: hatuanadik
Eued, Mesterem! igaz, nem mi kalapdltuk,
alig is tendelttih - mi d.mu\unl< csupdn,
mikdpp ldp ki, adja dt neked e nagyobb
j6kiudnsdg-szeruez| 16: a konkrdt dlet .-

sorakozunk a hdta mogott, megillet6dott
dsszel, s egyetlen intdsre, kikerekiilue
szdjunk, Injjuk lelkestilI: sofuiig dijen!
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KORMOS ISTVAN

Csorba Gy6z5 6s vdrosa

I-la valamely kolt6nk a Dundtulon sztiletik, s6t ha net6n eg6sz 6le-

Lct ott 6rli le, j6form6n egyetlen ismertet6 jelet akaszt nyakdba az

irodalomtort6neti min6sit6s: ,,pannon derii lengi be" mfiv6t, s ez

u sztereotipia minden mAs bels6 szem6lyleirdst elnyom, megel6ged-

ven a j6t6kony semmitmonddssal.
De Janus Pannonius ez alatt a ,,dertis 69" alatt nem fordult szem-

be a nyugatrator6 Mdtydssal? Csokonai nem menektilt fejvesztve

innen, vissza ink6bb a debreceni homokba? Berzsenyi milyen hosz-

szantart6 vigalmakat 6lt meg a sArbasiillyedt Niklen? A szArsz6i

sinek folott tiindokletesnek l6tta-e J6zsef. Attila ezt az eget? Illyds
clorombol6s6t a sziveken csak az 6 orok b6k6tlens6ge miatt hall-
juk? Nagy Liszl6 iszkirzi ege m6rt sztilettetett akkor neh6z 6veink-

ben olyan keserevesen fekete modern balladrikat, 6gre 6tkoz6d6kat?
Es Cso6ri? Lesoport, kifosztott zdmolyi parasztpadldsain pannon

dedit szippanthatott-e ifjan zihiio ttidejebe? Mondhatj6k erte: KAt

Iak6ts? Csakhogy Tak6ts Gyula val6ban meg16v5 deriije ink6bb a
saj6tmag6t tiikroz6 harm6ni6ra-torekv6snek az etedm|nye. Mert
haigaz lenne, hogy egy-egy tdj v6r6t adhatJa egy-egy k6lt6i rnri 6le
tehez, akkor Eur6pa ko1t6i a com6i t6 koriil logathatn6k l6baikat,

o mivel a com6i t6 rdg6ta a jelenlegi he1y6n ta16lhat6, foldr6sziink
kcilt6szete rdgen fens6ges sz6ps6gbe fulladt volna.

Csorba Gy6z6 pannon deriije is ilyen igazsAgra dpiilhetett volna,
de nem ilyenre 6piilt. 6t eg6sz 6lete P6cshez, a pannon f6v6roshoz
kciti ugyan, de kaloddja lett a V6ros, ahogy maga irta a Sdta 4s me'
ditdci6ban, egy eg6sz vSroshoz s2616, szinte szerelmes vers6ben:

I ljikorcmb an u dltig undot odtam :

kaloda-u dr os, b dr tdn-u dr o s, siu atag -u dr o s.

Nagyon sajndltant magam dtte.
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Sorsa lett Pann6nia, sorsa P6cs - ha akarta, ha nem. Egyszercsak
megtudhatta, hogy nem mostohatestv6rek 6k ketten, s testv6ri j6-
s6gr6l, osszetafiozAsr6l nem szokds besz6lni, megvan az lilthatat"
lanul is, sz6tlanul is. Ezekben a napokban lehet harminc 6ve, hogy
el6szcir megldtogattam ott: iJlt az Apdcza utcai konyvtdrban, sz6p
fej6vel egy Sorsunk fcil6 hajolva; az6ta az utca neve megv6ltozott,
de Csorba Gy6z6 ugyanaz, aki volt, ott iil most is a valahai asztal
mog6tt, v6r 6rkez6ket, akik nem 6rkeznek meg, gondol az eTme-
n6kre, akik soha tobb6 nem t6rnek vissza, n6z valahov|, ami k6zel
van hozzit, ha messze is.

Bennem uan minden, ami nincs,
s bennem uan minden, ami uan -

mondja, s feln6tt l6lekkel utdna gondolhatjuk ezt a titokzatosan
megfogalmazottat.

Hiteles szavriak AllitjAk r61a, hogy hatvanEves. (Ldttam egy f6ny-
k6pet, amelyiken B61int nevii unokd jdval jdtszik!) A1kot6 idejeb6l
h6ny 6vtized eltelt, f.ogyasztv|n az er6t, mire orczi,gos figyelmet
kaphatott a mtive? Sokunk szAmir.a mindig egyet jelentett Vdros6-
val, ahol - cirom tudni, hogy j6 ideje m6r, s a tavalyi Janus Panno-
nius irem is bizonysiig - nemcsak kerek dvfordulokon kapja meg
az 6rdemelt tiszteletet 6s elismerdst. Deh6t P6cs-testvdre r6g6ta
tudja, hogy kicsoda 6! A c6h is tudja, hogy hol van Csorba Gy6z6
helye a k51t6k iratlan protokollJist6j6n, noha 6 maga mindig fii-
tytilt m6g az ilyen ldthatatlan listrikra is. (Eml6kszem p61ddul, hogy
amikor Salvatore Ouasimodo megkapta a Nobel-dijat, Fodor And-
rdssal 6s Lator Ldszl6val arr6l beszdlttink, hogy Ouasimodo majd-
nem olyan j6 k61t6, mint Csorba Gy6z6") M6gis: csak P6cs-testv6-
rdnelr gondjaira maradt, az meg persze az ovlre, ahogy ez az egy-
mds irdnt htis6gesekkel szok6s. Pedig ez olvashat6 a m6r emlegetett
nagy versben:

ha kirdeznih, nem tudndm, hogy milyen uagy.

O is, a Viiros is tud a m6sikr6l mindent, gondolom. Hiszen ott
6pitette mag6ban a hAzdt, mostmdr liithat6an tdgasat, ahol botla-
doz6s n6lkril j6rhat a 16lek, amerre kedve tartja. Ne feledjtik azon-

64

I
:

\\i



ban, hogy ebben a versb6l-dpitett hdzban feszesre hrizott idegek
tartjdk af.alakat, a t6gldk szivb6l kiszakad6 gondolatok, szenved6s

verit6ke a malter. Mivel ez ahiz Csorba Gy6z66.
M6gis, bel6pni ebbe a hAzbal
Odabenn gordonka sz6l, versek gordonka-hangja, s m6ly han-

gokkal tolti meg fiihinket, sziviinket; a k6lt5 gyerekei k6zt k6t tor-
v6nytelen iker szaladgdl: Ar6ny 6s Harm6nia a neviik. A t6gabban
dftelmezett vildg ellen6re lett apjuk, mert ennek a kett6nek l6m-
prlssal kell keresni a helyet egiink alatt, m6gha pannon 6gre gon-

dolunk is. Es 6k is - Ardny 6s Hbrmonia - hiis6gesen v6l1alj6k le-
hajtott fejii apjukat, aki dltaluk l6t messzire, s l6ttat 6s zen6j6ben

f0rdet minket is, ha van k6pess6g0nk hallani 6t.
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' ' ' Azt6n bementrink. Leriltrink, hrimmogtrink, vid6m dorgokat
mondtunk, hogy v6gre itt vagyunk _ Csorba Gy6z6 szobitjlban.
A p6csi hegyoldal r6nkszakadt 6donat-rij rarmitivar, a szlkesegyhitz
koptatott lepcs6ivel, rendes tav'asz vort, a parkokban megfeleici ve-
hemenci6val csokoloztak a szerelmes ncivend6kek.

Mi6rt viselkedtrink olyan ilredelmesen ? Er6z6leg - Kiss Denes-
sel, Bertha Bulcsuval, L6,zar Ervinnel 6s a tobbiekkel - rendesen
vdgigszdntottuk, v6gigbotr6nkoztattuk pdcs zold ragyogdsri utcait,
handabanda vendegldt6ipari egysegeit.

csorba Gyoz6 csak tirt. T61t6tt, biztatott minket, otthon 6rezttik
magun,kat. Szaladt a sz6, kcilteszer6l, noi rigyekr6l, MagyarorszAg_
161, fordit6gondokr6l 6s helyi pletykdkr6l _ ahogy vegyitve a m6zet
a borssal illik is ilyen der6k csapathoz.

De kcizben, 6hatatlanul, elerrkcjlcscjscid,ttink. Josv6ddjri, j6tor.kri
ir6embereknek 6reztrik magunkat - de ez a fekete hajri ember va-
I'ami enkcilcscit lopott kcizenk, noha vehink vid6mkodott, dalold_
szott.

Toronyban dreztem magam - Csorba Gy6z6 toronyszobdjdban.
s mintha a lelke besz6rget6s kozben kijiirt volna u, uiluk^eiyb" -figyelni, frilelni a magyar t6j tengermozdulatran 6s tengerhu rlamzo
vonalait. Mintha tdvcscivet kapva kez6be egy virdgitotorony ldtcsci-
v6vel ftirk6szte volna, jcin-e varami haj6, mozdul-e a dombokkd,
6rdes mez6kk6 simult tenger: a tiij er,kolcsi morajdt, szivdobog6siit
n6zte volna ' Persze, hogy ilredelmesen viseltiik magunkat. s e"tt o,
megpendtilt valami l6nyeges szdmomra csorba Gy6z6 kcilt6szet6_
b6l.

Az erk6lcsi taj. Olvasom rendre, szere,tettel, kiv6ncsisdggal ver-
seit. Vildgdram, kis dolgok, eur6pai kultdra, csalddmeleg, a nep_

GYURKOVICS TIBOR

Csorba Gydzd kiisz\ntese

dalt6r Antonioni filmjeiig olvasom verseit, mint a tananyagot. Mitakar ezzeT a nasy:l sok"atii ter.r.r"rgiru el jelezni n,^krink? Es eb-ben az alrhatatos lerekfiglrele.nrr.", r"rl.i,idokciit az dsmurt tengereklerakoddsrit6l a kikiizdhetetlen o;;;;, tajakon, romai gyarmato_hon iit a csalddversek zdrt r.o.uin 
""rtmi, rcintgensugarakkal rcig-zitett erkcilcsi tdj. Magyar taj, m"egszenveaett 6s elidegenithetetlenhazat|j.

S akkor 6tv11l6zta.k versein a pecsi galambrajok, r6vftiicipi okt6_berek, vadsz6l6k pirosl6 ,arzlo'i, iinl.ara gvii^olcsok, gyermek_szemek trikrei, kardcsonyi nugy kala,idok, bolyhos, jegeres alko_nyok, nap-dzsungelok, Oru_"rJOt, o"r. U.f.r"t , sz6,ozsa_ravolok,villdml6-kinoJr, 1;ing-ciromok, nuook m6zei, csodalatos, nem-tucatemberek. . .

Mert ezek a versek nemcsak szepsdgvers ek. Az cirtorony erkcil_csi versei.. Ezeknek a mondandoia nerircsak d6lzene, pann6n ltik_tet6s' toronyszob'ra hangszerert"rat.ra-t,;tt6szet. Ezeknek a ver-sfek, mint j6erejii f6rfiaknak, 
""frof.r, rartdsuk van.Az irodalomtcirt6n6szek gyakorta tetten erik egy_egy szembe_vetril5 stilus jelenretet, hataJt. Nagy kacska"rngoik vannak, kciny_nyri .szrevenni - Jozsef Attilab# iti-ott, kezdetben Kassdkot,Adyt: vagy Szab6 Ldrinc 

""arur_t 
at"t*ed6sii agy,t echnik6j6t azelemi besz.dri ut6dokb an, pr6zasi,"ii-iJ-atr.ban. Az erkc'csi ha_trist ki 6ri tetten?

Ultrink ott a toron yzugban, kolt5k 6s pr6zdsok, 6s tanitviinyip6zban 6s illedelmess6ggel titttink ott. Erkcjlcstant tanuituni, 
"nUv6gigdllt 6r erkcilcsdt, a miv6.sze, rn"ny* erkcilcs6t.Mindenki Budapestre drad, Budap"li u tozpont, Budapest a fel_legek vdra, az 6rv6nyesri16s 6s szivdrvanyos kirakatok vdrosa. El_sziiling6znak vid6krdl, az i.g azi ir6k, 1";v Budapest jol izzo mii,ko_nydban leljenek galambsz6rnyra. ' ---r'

De 5, p6csett, a toronyszobrib6l egy erkcilcs i t6jra mutat. ,,T6bbaz 61et, mint a szo', _ verseiben meg"testestilt intelemre mutat, mintigazi 6r egy v6gv6rban. S ifv""t* 
"fr^gyelli magdt a nydzsg6kcirutakon integet6 

"*b"",-m"rt trd;r, ;;gy a vers, a mii nemcsak

I"*::: 
kciter: hanem erkcilcsi tetetjelenter esy nemzet r,u"u*o,

,,Istenek halnak, az ember 61,, _ irta egykoron Babits Mihrily.Mit tanultunk, j6kcit€sii ir6k, ett6l a iorony6rtOl, Csorba Gy6zci_

o)



t6l? Hogy nemcsak lobogni kell, nemcs,ak jambust kotni jambusba,
nemcsak tehets6gesnek kell lenni, hanem helytdllni kell. Csa16-

dunkban, nemzehinkben, mfiv6szeti szakmdnkban, a domb-dombo-
ritotta tiijon erkolcsileg helyt kell 611nunk.

Ah6ny 6rtekezlet, kozgyfil6s, megbesz6l6s zaklatotts6g a zajlik az
emb,er keresi a m6r66nt, az irdnypontot. - Csorba Gy6z6 itt van?

- klrdezzilk S a sorok koziil feltiini,k elegdns, fekete haj,a, yi"""u-
fogott jelenl6te. A zajg|s hullimzik, a szavaz6s folyik, a kolt6szet
magT/'ar t6jai r6gi 6s irj tenge6rjain hdnytorognak. - Itt van. Kciz-
tiink van - suttogj6k. S mi megnyugszunk.

94 95

WEORES SANDOR

Amikor Csorba Gv1zSvel hatvandvesek lettilnk

J utottunk H atu anig, Zagyu a-parti g6cig,
jutunk majd Hatuant6l Gyongyosig, Miskicig,
hogyha ki nem siklik az egdsz szdllitmdny,
s nemlesz tobb aLany s tdrgy, csupdncsak dllitmdny.



Kiadv6nyunkkal csorba Gy6z6 Kossuth-dijas kolt6t, miifordit6t,
szerkeszt6t, a Baranya Megyei Konyvt6r nyugalmazott igazgato-
helyettes6t k6szontjrik hetvenedik sziiret6snapj6n. A Tiszielet-
adds.. - v6logat6s: a kcitetet a koltdr6r s2616, neki ajd'rott, kort,6-
szet6t m6ltat6 irdsokb6l az id6rend fonaliit kcivetve dllitottuk ossze.
Nem torekedtrink teljess6gre: a sz|,pirod,almi jellegd irdsokb6l, a
versekb6l 6s a szemdlyes emr6kez6sekb6r v6rogattunk, a tan'lmd-
nyokb6l r6szleteket kcizoltrink. Az ut6bbiakndl n6hdny esetben a
cimet is mi adtuk.

A rajzok Martyn Ferenc !ournar. 19s0 c. sorozatdb6r va16k.
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