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Csorba Gydz6 muvdszetdvel, [r6i muhelydvel,

emb eri tartds dv al ti)bb mint fdl 6v szdzada fdmj elzi

a pdcsi irodalmat ds kultilrdt."l

(Bert6k Ldszl6.')

A szerke szt6 el6szava,

egyben maga ments6ge

2008-t6l bdrmikor taldlkoztam Szirtes Gdborral3, a Csorba haldla ut6n

a kolt5 hagyat6k6b6l kilenc on6ll6 kotetet megjelentet6 kiad6vezet6vel,

mindig aztklrtem t6le, hogy amikor lesz r5lehet6s6g, egy Csorba k6pes-

konyvet is 6llitsunk ossze 6s adjunk ki. De ez 2014-ig csak 6lom maradt.

Aztdn egy szer felhivott, b eszdlj tink a,, k6peskonlvr6l'i O rdmmel mentem,

de rigy k6pzeltem a konlvet, hogy Csorba Gy6z6 6let6t mes6lem el 6sei

hagyat6k6ban fellelhet6 legkordbbi fot6it bemutatva a kolt6 utols6 fot6-

jfiig.6 viszont azt javasolta, terjessziik ki a k6peskonyv,,hat6kor6t" :6gy,

ahogyan most a cimben szerepel, s irjak egy 40-50 oldalas bevezet6t is.

El6szor vonakodtam, de 6 addig kapacitdlt, mig vdgiil meghdnytam-ve-

tettem a Csorba orrikosokkel, vagyis a kolt6 h6rom lilny|val is a dolgot,

s arra jutottam, belev6gok, ossze6llitok egy ilyen kotetet. Legyen ilyen a

k6peskonlv, mert b6r ezzel a szdmomra legkedvesebb portr6k, csalddi fo-

t6k ugyan kimaradnak a kotetb6l, 5m igy az nagyobb kitekint6sri-meri-

tdsii lesz, s mert a fenti ismereteimet folhaszndlva - ezzel biztatott Szirtes

G6bor - meg is tudom csinrllni. ime, az eredmdny!

I Bert6k L6szl6: Csorba Gy6z6: Bibliogr6fia. - Pdcs: P6csi Vdrosi Konfi6r: ]elenkor, 1991.

p. 3. (A hivatkozott mtivek, ir6sok teljes adatait csak az els6 emlit6skor krizlom, minden

tovdbbi el6fordul6s eset6n csak a szerz6, a cimnek az azonositdshoz sziiksdges rdsze 6.s az

oldalszrlm szerepel.)

'z 
Bert6k L|szl6 (1935-) Kossuth- 6s J6zsef ,{ttila-dijas ir6, kolt6, a Digit6lis Irodalmi Aka-

ddmia alapit6 tagja.
3 Szirtes G6bor (1946-) irodalomtort6n6sz, kandid6tus, a p6csi Pro Pannonia kiad6 igazga-

t6ja, az Irodalmunk forrdsai sorozat elindit6ja, melyben a Csorba hagyat6k kilenc kotete is

megjelent.
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Bevezetds

Egyes tSjegysdgeket, vdrosokat, falvakat egy-egy n6v is megjelenithet,

n6ha egy n6v hallatdn kezd ossze6llni a k6p: igen, itt lakott, 6lt, alkotott 6.

Es ettSl kezdve megvan a kapcsolat a hellyel, minden felid6z6dik hegyek,

dombok, utcdk, hangulatok, 6piiletek, emberek 6s tortdn6sek...
Csorba Gy6z6 neve ilyen ikonikus n6v: hallat6n az irodalmat, miiv6-

szetet kedvel6 emberekben felvillan Pdcs: a mediterr6n vdros hangulata,

ir6i, k<ilt6i, mtiv6szei, utcdi, terei, a Mecsek, a pannon t6j. A kolt6 Sdta 6s

meditdci6 cimii verse szerelmi vallomds A VAROSHOZ, melynek megje-

len6se ut6na m6r nem csak Csorba kornyezete, de minden irodalom- 6s

miivdszetkedvel6 tudhatta, a kcilt6 6s v6rosa, vagy ahogyan Tiisk6s Tibors

tal6l6 megfogalmazdsdban olvashat6, a ,,kijlt6 d,s viddke"6 elvdlaszthatat-

lanok. Csorba azonban nem onz5 szerelmes volt, nem csak befogadta a

vdros nyrijtotta 6lm6nyeket, nem csak haszn6lta verseihez impresszi6it, a

v6ros j6t6tem6nyeit, hanem mindig igyekezett tobbet adni P6csnek, mint
amit t6le kapott. Kciltdszetdvel, irodalom 6s miiv6szetszervezl tev6kenys6-

g6vel napr6l-napra novelte a v6ros fdny6t, oregbitette hir6t, rigy dolgozott,
hogy dltala teljesebb6lett a v6ros 6s polgdrai 6lete, oromtelibbd v6ltak h6t-
koznapjai 6s iinnepnapjai.

Csorba miiveib6l 6s sokr6tii munkdssdg6nak - krilt6, miifordit6, iro-
dalomszerve 26, szerkeszl6, konyvt6ros - hdtramaradt dokumentumaib6l
j6l nyomon kovethet6 ez a szoros kapcsolat. Mivel polg6ri foglalkoz6sa

konl.vt6ros volt, minden levelet, kdziratot, kritik6t, nyilatkozatot, cikket
gondosan gffitott, krinyvtdra pedig - javarlszt neki dedik6lt konyvekb6l

- kozel 3500 kotetes volt. Szerette a fenykdpeket, hang- 6s vide6 felvete-

leket is. Sokan sokszor fot6zt6k, egyedtil 6s t6rsasdgban, sok hangfelvdtel

kdsziilt vele, de vide6- 6s filmfelvdtelek k6szit6sdt sem utasitotta vissza. Az
igy <isszegytilt nagy hagyat6k term6szetesen nem csak a kolt6r6l sz6l, ha-

nem a besz6lget6- vagylevelez6t6rsakr6l is kdpet ad, hii tiikre a v6ros, a

kornyek, a korszak, az alkot6t6rsak, a miiv6szt6rsadalom gondjainak, orri-
meinek. A tobb mint ritven 6ves alkot6i korszak dokumentumaib6l nagy

vondsaiban kirajzol6dik Csorba v6ros6nak irodalmi 6s mriv6szeti 6lete.

4 Sdta 6s meditrici6: Versek. - Bp.: Magvet6, 1965.; Osszegyiijtdtt versek. - Bp.: Magvet6,
1978. - p.321-322.
5 Tiiskds Tibor (1930-2009) J6zsefAttila-dijas irodalomtrirtdn6sz, kritikus, szerkeszt6, tandr.
6 Csorba Gy6z6: Vallom6sok, interjfk, nyilatkozatok / V61. 6s szerk. Tiisk6s Tibor. - P6cs:

Pro Pannonia,2001. p. 135. Fejezetcim.

A fot6k 6s a dokumentumok, a, magyar6z6 szrivegek 6s a bevezet6 ta-

nulm6ny egy alkot6 ember szemszcigdb6l, annak lrztkeny szellemi szii-

r6j6n kereszti.il k6pet adnak P6cs 6s Baranya megye 1940-1995 kozotti

mtivdszeti-mrivel6ddsi 6let6r6l, kitekint6ssel a Ddl-Dundntrilra 6s az or-

szigra is. Csorba bar6tainak kor6t, levelez5partnereit a magyar irodalom

6s mtiv6szet szine-java alkotj6k, akik koziil sokan 6ppen az 6 segits6g6vel,

ritmutat6s6val v6ltak kiv6l6 alkot6kk6. Amilyen nagy kolt6 volt Csorba,

olyan nagy hatdssal volt kcirnyezet6re, kortdrsaira,

Tekint6ly6t nem nagyk6pii nyilatkozatokkal, hanem szavainak sf ly6val,

okos 6s halk, de hat6rozott, a dolgok l6nyeg6t megragad6 v6lem6ny6vel

drte el. 86r alacsony termetii volt, m6r a megjelen6se is tekint6llt paran-

csolt: t6rsas6gban mag6ra vonta a figyelmet m6lytiizti, fekete szem6vel,

dris fekete hajdval, hatdrozott, nemes arc6l6vel.

Szerkeszt6i, krilt6i 6s mrifordit6i munk6ja sor6n hosszabb-rovidebb

id6re az irodalmi 6let valamennyi jeles k6pvisel6j6vel kapcsolatba keriilt, s

olyan bar6ts6gokat kotdtt, amelyek egy 6letre sz6ltak Kardos Tibof , Fodor

Andrdss, Bertha Bulcsue, KalLsz Mdrtonlo, Galsai Pongrdclt, Ldzar Ervinl2

bar6tai, levelez6tdrsai maradtak akkor is, amikor m6r elt6voztak P6csr6l.

S a k6t leger6sebb, a kolt6 fiatalkordt6l keltezhet6 bardts6g sem sztint meg

soha, ugyanolyan er6s maradt egy 6leten 6t: Wedres Sdndorl3 a leghtis6ge-

sebb t6rs volt Pdcsett, az maradt pestikdnt ts, Takdts Gyulata pedig kapos-

v6rik6nt is ,,tiszteletbeli p6csi" volt, 6lland6 kapcsolatban maradt Csorb6-

val. 6k ketten sokszor segitett6k egym6s foly6irat6t , a lelenkor a Somogyot,

a Somogy a |elenkort, vend6gsz6mokkal, bar6ti l6togat6sokkal, ir6-olvas6

tal6lkoz6k szervez6s6vel. A felsoroltakr6l tobb k6p is keriil a kritetbe, ezek

adjrik a konyv gerincdt.

A szerkeszt6 Csorba 6let6b6l is bemutatunk dokumentumokat. M6r

gimndziumi dveiben is figyelemmel kovette a k6t h6borf krizritt 6s a m6-

sodik h6boni alatt 6ledez6 p6csi irodalmi 6letet, kor6n kezd6dott kapcso-

lata az 1931-ben megalakult lanus Pannonius Tdrsasdggal, melynek felol-

7 Kardos Tibor (1908-1973) Kossuth-dijas irodalomt<irtdndsz, filol6gus, italianista, az MTA

rendes tagja.
8 Fodor Andr6s (1947-ig Fodor Andor) (1929- 1997) Kossuth-dijas krilt6, miifordit6, esszdir6.
e Bertha Bulcsu (1935-1997) J6zsefAttila-dijas, alternativ Kossuth-dijas ir6, publicista.
r0 Kal6sz Mdrton (1934-) Kossuth-dijas kolt6, ir6, miifordit6.
I' Galsai Pongric (1927-1988) |6zsefAttila-dijas, ir6, publicista.
t2 Lizir Ervin (1936-2006) Kossuth-dijas ir6, meseir6, a Digit6lis Irodalmi Akad6mia ala-

pit6 tagja.
13 Weores Srindor (1913-1989) Kossuth-dijas krilt6, ir6, miifordit6, irodalomtud6s.
ia Takrits G1'ula (1911-2008) Kossuth-dijas k<ilt6, ir6, mrifordit6.
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Kozel 3500 kritetes konlwt6ra is gazdag tirh|za az informici6knak,

nem csak azdrt, mert kideriil belSle, mit olvasott a kolt6, hanem az|rt is,

mert a konyvek jelent6s r6sze neki dedikdlt kotet. A konyvt6r katal6gusa

elk6sziilt, nyomdakdsz 6llapotban van, a dedik6ldsokkal egyiittes kiad6sa

szint6n fontos kortort6neti dokumentum volna.s5

Hagyat6ka alapjSn ossze6llithat6 a pdcsi 6s a baranyai mtivdszeti 6let

citven 6v6nek kaleidoszk6pja. A konyv el6k6szit6se sordn nem az adatok 6s

dokumentumok hi6ny6val, hanem inkdbb azok b6s6g6vel volt gondunk.

Neh6z volt kivdlasztani a rendelkezdsre 6116 sok ezer klp 6s dokumentum

koztil azokat, amelyek e kdpeskonlvbe kertilhettek.

A P6csi Egyetem

6,s az,,els6" Bats6nyi Tdrsasdg

A tanulm6ny irdsilhoz els6sorban A vdros oldaldban cimti besz6lget6s-

kotets6, valamint a Tiisk6s Tibor 6ltal szerkesztett Vallomdsok, interjilk,

nyilatkozatok cimii kcitetsT szovegeit 6s Bert6k Liszl6 Csorba Cry626 cimii

bibliogr6fi6j6nak58 adatait haszn6ltuk fel. Ezeket a jegyzetekben A vdros,

Vallomdsok, ill. Bert6k: Csorba Gy6z6 rovidit6ssel vettiik fel. A szovegben

emlitett dokumentumok leir6s6t a jegyzetekben is pontosan megadtuk.

Eletmtive, hagyatdka 6s a p6csi irodalom azon korszaka, amelyben mii-

kdddtt, j6l felt6rt, dokument6lt, ezdrt olyan id6zeteket vdlogattunk, ame-

lyek kissd szokatlan, humoros m6don, emberi oldalukr6l mutatjdk be a

kolt6hoz kapcsol6d6 miiv6szeket.

Csorba a v6ros miivelSd6si 6let6be a Janus Pannonius T6rsas6g meg-

alapit6sa utin tiz 6wel kapcsol6dott be, de a v6ros mdsodik reneszdnsza,

amir6l emlit6st kell tenniink, 1923-hoz kothet6: ,,A huszadik szdzad elsS

fele a reneszansz utdn a pdcsi irodalom mdsodik fdnykora. Ismdt szillettek,

ss A katal6gus egy rlsze 6s a k<inlwtrir ismertetdse el6rhet6 a Csorba Gy6z6 Eml6klapr6l:

http://www.csorbagyozo.hu/?q=node I | 499
s6 Csorba Gy6z6: A vrlros oldaldban: Besz6lgetdsek I Kdrdez6: Csuhai Istv6n. - P6cs: Jelen-

kor Irodalmi 6s Miivdszeti K. 1991.; Internet: http://www.pim.hu/object.E100552E-CEEF-

4s3B-82C0-BDD0E94DFFC0.iw
5' Csorba Gy6z6: Vallomdsok, interjrik, nyilatkozatok / V6l. 6s szerk. Tiisk6s Tibor; [A v6-

logatdsban kozrem. Pintdr L6szl6]. - P6cs: Pro Pannonia, 2001. - Pann6nia ktinlwek. Iro-

dalmunk forrdsai: h.
s8 Bert6k L6szl6: Csorba Gy6z6. I. m.

illetve meger1siidtek [...] olyan intdzmbnyek, amelyek a polgari mi;iveltsdg

teremtS f1rumakdnt tevdkenykedtek. 1923-ban az elszak[tott Felviddkr1l

Pdcsre kerillt a pozsonyi egyetem, s ez mintegy kdt 1vtizeden dt a szellemi

6let 6szt6nzdje volt. Az olyan neves professzorok, mint a mitol6giakutat6

Kerdnyi Kdrof,se a filoz6fiatdrtdndsz Halasy-Nagy l6zsef0, a filol6gus Tolnai

Vilmos6l vagy a magyar szellemtijrtdneti iskola lapjdt, a Minervdt szerkesztS

Thienemann Tiv adaf2 ( az Iro dalomtiirtdneti alapfo galm ak c[mil nev ezetes

kt)nyv szerz6jdnek) munkdssdga az egyetemes magyar kultilrdnak is szerves

rdsze. A bdlcsdszkar hallgat6ja volt Tatay Sdndor (1910-1991), aki L6diir-

gdsek kora c[mil regdnydben iddzi fel emlekeit, 6s Kolozsvdri Grandpierre

Emil (1907-1992), 5 ttibbek kbz\tt Tegnap c[mii regdnydben sz6l arr6l, mit

tapasztalt Pdcsett. ltt taldljuk ekkor Takdts Gyuldt (1911-2008), akinek A

pdcsi Fl6ri6n kocsmdban c[mii versdben sz6lal meg a helyi milzsa ihlete, to-

vdbbd We\res Sdndort (1913-1989), aki Halasy-Nagy l1zsefndl {rta A vers

szilletdse c{m{i doktori drtekezdsdt. Els6 kiitetei Pdcsett jelentek meg (Hideg

van, 7934, A teremtds dicsdrete, 1938, Theomachia, 1941). Wedres Sdndor

- 1933-t6l 1943-ig 6It a varosban - ndgy pdcsi intdzmdnyhez is kijt5diitt. Az

1931-ben alapitott lanus Pannonius Tdrsasdghoz, amelynek elnttke Surdnyi

Mikl6s63 volt, f\titkdra pedig a Kosztoldnyi 6ltal ,,rezzendkeny lelkii podtd-

nak" nevezett Lovdsz Pdl. A tdrsasdgfoly6iratdhoz, a Vdrkonyi Ndndor dltal

szerkesztett Sorsunkhoz szoros szdlak fi)ztdk a kiiltSt (az 1941-ben indult la-

pot 1947-t6l megsziinLsdig 1948-ig a Batsdnyi Tirsasdg adta ki), valamint a

Pdcsi Nemzeti Szinhdzzal is kapcsolatba kerillt, amellyel, nem bonyodalmak

nilkill, kdt legdrtdkesebb drdmdja hozhat6 \sszefhggisbe, az 1941-ben Pd-

csett {rt A holdbeli cs6nakos, 6s - kdsdbb - a pdcsi tdmdjil A kdtfqii fenevad.

Ezen ktvill, ritvid ideig a varosi kdnyvtdr igazgat6ja volt.'6n

s Kerdnyi K6roly (1879-1973) klasszika-filol6gus, valldstortdndsz, egyetemi tanir,1949-ig

az MTA tagja.
60 Halasy-Nagy J6zsef (1885-1976) fi1oz6fus, filoz6fiat<irtdndsz, egyetemi tan6r, a P6csi Er-

zsdbet Tudom6nyegyetem rektora az 1923 I 1924-es tandvben.
6r Tolnai Vilmos (1870-1937) irodalomttrrtdn6sz, nyelv6sz, az MTA tagja.
62 Thienemann Tivadar (1890-1985) irodalomtort6n6sz, germanista, nyelvpszichol6gus,

egyetemi tan6r, a P6csi Erzs6bet Tudom6nyegyetem professzora, azMTA tagja. Az Ut6kor

cim6re c. h6trahagyott ,|letrajzi feljegyzdseit a pdcsi Pro Pannonia Kiad6 jelentette meg.

Irodalomt<irt6neti alapfogalmak c. ktitete m6ig a t6ma egyik alapmilve.
63 Sur6nyi Mikl6s (1882-1936) aBaranya megyei Fels6mindszenten (ma Mindszentgodisa)

sziiletett, p6csi jogi tanulm6nyokat is v6gzett, m6ig vitatott 6letmiivti ir6.
e Nagy Imre: ,,Mert P6cs a maga mriltj6val val6ban urbs vsh" = Jelenkor, 54. evf. 2011.7 -8.

sz6m. 804. p.; http://www.jelenkor.net/archivum/cikk/2293lmert-pecs-a-maga-multjaval-

valoban-urbs-volt
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Kezet adtam rd 6s ig,retemet megtartottam. M6g aznap ellgettem vala-

mennyi versemet."73

ciorba eml6kez6se 

^tvezet 

benni.inket, a fanus Pannonius T6rsas6ghoz

6s a Sorsunkhoz.

,,Til\ azon, hogy a p6csi egetemen bijlcs,szkar is m{iktjdiitt, voltak itt igen

tehetsdges emberek. Kolozsvdri Grandpierre Emil6s Kardos Tibor mdr 1926

kArilt etkezdtek mozogni, ds alakttottak egy tdrsasdgot. Meg mindig nem tu'

dom pontosan, hogy mi volt a neve. Az eml,kezdk egyik rdsze azt dllitja,

hogy Batshnyi Tfursasd.g a mdsik azt, hogy Batsd.nyi Kijr.Ta Kijztilk volt Pat-

k6s'GyArgy, aki nem volt till tehetsiges {16, de igen j6 szervez'nek bizonyult.

Azt6n Kjvdts l6zsef. [...] d erddlyi {16 volt. Az 6 pdlydjdt dn a Dsida IenS'

dhezTs hasonlitandm, azzal akill\nbsdggel, hogy nemkiiltS, hanem pr6zatr6

volt. Aztdn j6tt vdrkonyi Nandor aki akkor mar komolyabban r6szt vett az

itteni irodaimi 6letben, mert akik itt bijlcsdszek voltak, 6s magyar szakosok,

azok mind kapcsolatba kerilltek vele. Egyre jobban drett a helyzet, hogy in-

duljon meg itt egy irodalmi laP"ry6

A |anus Pannonius

Nemzeti Szinhdzban. A tdrsasdg a felszabadulds utdn megsziint, illetve Ba-

tsdnyi ldnos Tdrsasdg ndven iljjdalakult. [...] A lanus Pannonius Tdrsasdg

1941-ben ind{totta meg a Sorsunk c{mii foly6iratot, mely Vdrkonyi Ndndor

szerkesztdsdben 1948-ig jelent meg. A lap 1946-t6I a Batsdnyi ldnos Tdrsasdg

kiaddsdban ldtott napvilhgot. Mind a lanus Pannonius Tirsasdg mind a

B at s 6ny i I dn o s Tdr s as ag k6nyv s or o z at o t i s m egj elent et ett.'1 
7

Csorba Gy6z6 6ppen 10 6wel a |anus Pannonius T6rsas6g megalaku-

l6sa ut6n lett tagja a T6rsas6gnak. Indul6s6ra igy eml6kezik: ,,amikor ne-

gyeddves lettem, 38-ban, akkor mdr \sszeszedtem annyi pdnzt, hogy azon

kiadhattam egy kis kdtetet. Ez volt a Mozdulatlansdg. En tehdt 38-t6lkezdve

mdr val6ban kijtetes ktilt| voltam. A kdnyvecskdre az volt rd{rva, hogy Nem-

zetvdd| kiadds. Valamit rd kellett {rni, valami impresszumot. A ndv mdgi;tt

csak egy magdnnyomda neve dllt.[...] Mayer A. Gdza ds Tirsai Nyomdai

Miiintizetlry8

Galsai Pongrdc kicsit gunyoros, kicsit humoros jellemz6se tal6n az

egyik legtal6l6bb Csorb6r6l:

,,Es bizonydra a n1krdl is viddman megcseriltilk dlmdnyeinket. (Mert ki-

maradhatnak-e 6ppen 6k egy ddvaj kanmurib6l?) Csorba akkor mdr bol-

dogfdrj volt, szigoril h{.isdgelvekkel, de a csinosabb ldnyok utdn rendszere-

sen megfordult az utcdn, ,,Azannydt!", rikkantotta, s kivdlt imddott a fehdr
nemr1l beszdlni, kdjesen elvezte a bugyiilgyeket, szinte kicsikarta bel6lem, a

Iehetl legnagyobb rdszletessdggel...

Nem tudom, hdnyan ismerik a kiilt1nek ezt a civil arcdt.

Csorba Cry626 ugyanakkor mdr a mi tilnderkorunkban is ordkulum volt.

A legfdbb mdrtdk. A homlokrdnduldsaival is figyelmeztet1-fegtelmez1 pdl-

da. De Csorba igdnyli is ezt az ,,irodalmi pdpasdgot". Elete dvtizedeit kil-

Itjnbiiz6, nyolcfrds hivatalokban ttilttitte. lelenleg a Geisler Eta utcai Megyei

Kdnyvtdr igazgat6helyettese. Nem foghatjuk rd tehdt, hogy kill\ndsebben

tiirekedndk a poztci1kra. Am anndl fontosabbnak tartja a szellemi posztot,

amelyet mdsok tudatdban betdlt; e minSsdgeben till |rzdkeny, s6t kibdk{the-

tetlen: elvd.rja, hogy vdgiggondolt igazsdgait az |rtdkilk szerint becsilliLk -
{g aztdn az 6 csorbagySz6sige elleni sdrelmeket nem tudja megbocsdtani, s

mim6zatrzdkenyen bezdrul, tilskdket nijvel, s6t sebez is. Ellentdtben a f6lfel6

kapaszkod6kkal, akik izzaszt6 l1tramutatvanyaik kdzben azzal se tijrddnek,

ha sillt marhdknak tartidk 6ket.

77 Tiisk6s Tibor: Sz6nt6 Tibor 6s a Dun6ntril: Emldkez6s 6s repert6rium.

Megyei Krinyvtdr, 1988. - Pann6nia Kdnyvek. 49. p.

78 Vallom6sok. p. 50-51.

T6rsas69,

a Bats6nyi T6rsas6g, a Sorsunk

6s a ,,k6t Dundntril"

Csorba induldrsa 6s 6rhelyenek elfoglal6sa
a vid6k mtiv6szeti 6let6ben 

-

A t6rsas6g 6s a Sorsunk tcirt6netdnek rovid osszefoglal6sa Ttiskds Tibor

konyvdben a kovetkez6: ,,Pdcsett az irodalom szdzadunkban vdlt a nag

reniszdnsz hagyomdnyok mdlt6 fotytat6jdva 6s az 616 magyar irodalom

jelentdkeny 6sszetev5i6v6. Az irodalmi eletnek szervezeti keretet el\szijr az

1g3l-ben alakult lanus Pannonius Tdrsasdg adott. A t6rsas6g utols' nyilvd-

nos rendezvdnye az 1944. mdrcius 19-6n tartott munkdsmatind volt a Pdcsi

73 Kolozsv6ri G. E. i. m. 875-876P.
7a EzI nevezte Kolozsvari Batsdnyi T6rsas6gnak. Lehet, a kds6bbi Batsdnyi T6rsas6g kezdte

Krirnek nevezni e16dj6t, hogy megkiiltinbiiztesse t6le mag6t'

75 Dsida Jen6 (1907-1938) erddlyi magyar kolt6, szerkeszt6'

76 Av|ros.72.p.
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egdsz garnitilra ki is cserdl1dijtt. csak egyndhdnyan maradtak olyanok, akik
pdlddul a termdszettudomdnyokban j6l mozogtak ds tehetsdges tandrok vol-
tak, de mdgsem dreztem ott j6l magam."tss

sokszor kifog6solta, hogy ir6-olvas6 tal6lkoz6kon a f6iskolai, k6s6bb
egyetemi hallgat6k nem vesznek r6szt, atandrok nem kdsztetik 6ket az 616

pdcsi irodalom megismer6sdre. Pdczely Liszl6, az esztltika 6s az iroda-
lomelm6let tan6ra volt az egyedi.ili, aki a tandri karb6l csorba jelent6s6g6t
felismerte, drt6kelte, tanulmdnyt is irt r6la.rs6 Egykori kedves tan6rom, dr.
Pesti |6nos nyelvdsz a hidnyt felismerve r984-ben fel6ves speci6lis kol-
ldgiumot szeretett volna inditani csorba mtiveinek nyelvtani-stilisztikai
vizsg|latilr6l amit gondosan meg is tervezett. Am ez a ,,speckoll" vdgtil
jelentkez6k hi6ny6ban elhalt.lsT Pesti |dnos egyszer egy ir6-olvas6 tal6lko-
z6ra szerette volna meghivni a kcilt6t a tansz6kre, 6m csorba a meghivrist
visszautasitotta.F,z az aff6r azonban m6r a tanulmdny kovetkez6 korszakot
idtz6 fejezetdhez tartozik ts8 Amik6nt az is, hogy pesti tan6r rir, aki annyi-
ra j6l ismerte 6s szerette csorb6t, vdgiil ,,helyrehozta" a f6iskola-b<ilcsdsz-
kar hibdj6t: az 6 otletdnek 6s tev6kenys6g6nek kriszonhet6 a csorba Gy6z6
Tlrsasdg l6trejotte, amelynek elnoke dr. Nagy Imre, a prE egyetemi tanira
lett. Ezzel csorba, haldla ut6n hrisz 6wel, tal6n az egyetem-bolcs6szkar6n
is a megfelel6 helyere keri.il.

Eddig a jelent6s6grikndl kisebb m6rt6kben esett sz6 Tak6ts Gvul6r6l,
Fodor Andr6sr6l, Bdrdosi N6meth |6nosr6l, Mdszoly Mikr6sr6r, akikkel
majd bdvebben foglalkozunk. szemdlytik az6rt is fontos, mert a Jelenkor
6s a p6csi irodalmi-mriv6szeti 6let kds6bbi id6szak6nak alakul6s6ban is
jelent6s szerepet jdtszanak,6s 6lettik vlglig csorba kapcsolati h6l6j6nak
csom6pontjaiban maradnak.

Szdmomra ez a korszak ugyanolyan pezsgl 6s eleven, mint amilyen a

benne 6l6knek lehetett, annyiszor olvastam ezeket a neveket, annyiszor
tal6lkoztam k6pekkel, dokumentumokkal Csorba hagyat6k6ban, hogy n6-
melyikiiket m6r szem6lyes ismer6somnek 6rzem, pedig alig taldlkozhat-
tam veliik szem6lyesen. 6k oly korban 6ltek, amelynek neh6zs6geit a mai
ember el sem tudja k6pzelni. A m6sodik vil6gh6borri, a R6kosi korszak
diktatrir6ja agyonnyomta az embereket, a cenzfra megndmitotta vagy
hazugs5gra k6nyszeritette az ir6kat, az idlzetek alapjdn m6gis rigy lehet

'"" r. m. D. l5u.
1s6 P|czily Ldszl6: csorba Gy6z6 Kod6ly cimii vers6nek zenei vil6ga. = Jelenkor. 1976. lr.
993-997.
ts7 http://www.csorbagyozo.hu/?q=node/23 1 0
158 http://www.csorbagyozo.hu/ ? q=node I 17 49

6rezni, hogy j6 volt akkor az ir6k 6lete, csupa m6ka, kacag6s. pedig nem
voltaz. csorba 6s t6rsai, a felvdzolt kapcsolati h6l6 r6sztvev6i, szinte m6ly-
szeg6nys6gben 6ltek, m6gis meg tudtdk 6rizni emberi arcukat. A tiszt6k
6s a tehets6gesek akkor m6g zdrt kozoss6get alkottak, osszefogtak, ez az
cisszefog6s olyan er6t adott nekik, amelynek segits6g6vel ki tudt6k nevetni
a tehetsdgtelen 6s a ,,vonalas alkot6kat'i A tiszt6k 6s tehets6gesek kozoss6-
g6nek alapj6t olyan nagyszerri emberek rakt6k le, mint v6rkonyi N6ndoq
Lov6sz P6l, wecirres s6ndor vagy csorba Gy6z6,akiknek tekint6lye kikezd-
hetetlen volt. Ha pedig valaki k6szikl6ra 6pit, a pokol kapui sem vesznek
rajta diadalmat. (Mdt6 16:15-19)

Bevezet6nk m6sodik resze alltszat ellendre kordntsem iryen szines 6s

vidilm: a Kdd6r-kor rafindlt irodalom- ds mriv6szetpolitik6jadlland6 m6-
regforr6s volt az alkot6k sz6m5ra.

A Dun6ntfl megszuntet6se

6s a |elenkor l96a-ig

1956 okt6bere mindent megvilltoztatott. A sortiizek, a koholt vddakkal
lefolytatott perek, a kiv6gz6sek a bizalmatlans6g l6gkor6t fokoztrlk. Ba-
r6ti, kultur6lis t6rsasdgok, int6zm6nyek oszlottak fel, alkot6i kozoss6gek
robbantak sz6t, m6sokat szigoni p6rtfeliigyelet al6 vontak, s mindenhov6
odai.iltett6k apirtmegbizottakat, vagy aIII/III-as besrig6kat. p6cs 6s Bara-
nya mtiv6szeti 6let6ben sem volt ez m6sk6nt.tse Csorba igy ir err6l:

,,1956 utdn mindent szdtvertek az orszdgban, ttjbbek ktjztjtt az irodalmi
4letet is. Nemcsak ilgy, hogy az ir6kat hol bezdrtdk, hol eltiltottdk az {rdst6l,
uagy hogy j6ndhdny ir6 ki is ment killfbldre, hanem rtgy is, hogy az irodalmi
lapokat, egydltaldn az irodalmi f6rumokat hosszri id6re erhallgattattdk. igy
kerillt sor akkori foly6iratunk, a Dundntill megszilntet1sdre is,,t'@

tse riisk6s Tibor r6szletesebben irt megfigyel6s6r6l 6s az 6t megfigyel6 szem6lyekr6l, k6t
csorbdr6l sz6l6 jelentdst 6s egy a szrint6 iigyben ismertetett tanrikihrrgat4si jegyz6konyvet
6n is ismertettem a csorba Gy6z6 6.s bar6tai c. kotetben a212-231. oldalakon. ott resz-
letesen tdrgyaltam azt is, mik6ppen hazudoztak Sz6nt6 1956-os szerep6r6l a feljelent6k,
illetve mik6nt igyekeztek az intrikusok Csorba 6s Szdnt6 bardts6gdt megbontani. isorbrir6l
6s Tiisk6sr6l a jelentdseket egy j6l ismert p6csi rijs6gir6 adta, aki F. D. monogrammal Bert6k
Lriszl6 Csorba Gy6z6 c. bibliogr6fi6jibanis szerepel.
t6o A vdros. p. 163.
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sz6maiban) id6tdll6ak, gondolataik a ,,moderns6916l" a mai olvas6hoz is

sz6lnak. Orsz6gos visszhangot v5ltott ki (1961. 6vi utols6 sz6m) Szab6 Ede

szill6fbld ds irodalomjais. 6 csorba kedves baritjavolt, kiv6l6 miifordit6,
tobbek krizritt Rilke, Holderlin fordit6ja. Bar6ts6guk eml6k6t Szab6 Ede

120 Csorbdhoz irt levele 6rzi a Petlfi Irodalmi Mfzeumban 6s Csorba
verse, amit Szab6 Ede korai hal6lakor irt. A vers igy kezd6dik ,,Ez a kicsi
csilnydcska ember ez a Szab6 Ede / de keservesen k[noz ijt napja immdr / oly
menthetetlenill bel6iv6dott sejtjeimbe /s idegeimbe (lelkembe) hogy reggelt1l

estig / nem szabadulok t6le s olvasds ktjzben / rddi6hallgatds tdvdnlzds alatt
/ de az 6let pr6zaibb dolgaiban is / figyelmem kbzepdbe ill s akdrmihez / csak

ilgy |rhetek el ha kdrbejdrom / vagyis Szab6 Eddbe iltkijzik..."t}a.
Az idillinek trin6 felszin alatt m6r er6sen mozgol6dott a politikai ha-

talom. Ldzir Ervinnek 1964 m6rcius6ban p6rtdont6s alapjiln t6voznia
kellett a lapt6l, helydre a p6rtiskola 6s a Tandrk6pz6 F6iskola marxizmus-
leninizmus tansz6k6nek tanfura, Pint& Zoltin keriilt, aki azonban nem
akad6lyozta Tiisk6st a munk6ban, nem volt vaskalapos.. Viszont budapesti
kritikusok, irodalompolitikusok, p6ld6ul Kopeczi B6la, T6th Dezs6, p6n-

di Pdl, Szabolcsi Mikl6s ism6telt t6mad6sai utdn, t964 nyar6n a Megyei
Tan6cson kozolt6k TiiLsk6ssel: augusztus l5-6vel irja meg a felmond6s6t.

6 visszautasitotta ezt,6s visszament a |anus Pannonius glmn6ziumba ta-
nitani. Csorba eml6kez6se szerint: ,,... az, hogy a Jelenkor k6z6lte p6ld6ul
Kassdkot vagy Mdndy lvdnt, vagy Wedres Sdndort, ez 6ridsi nagy brin volt.
A tetejdben Tilskds Tibor ind[tott egy vitdt a lelenkorban a magyar 6ptt6szet-

16l. Megsz6lalt Kassdkis, azonkivi,tl Major Mdtd ds mdgsokan m6sokis. t...1
Ez volt 63 vdgdn, ezek nem tetszettek Aczdlnak. Akkor mdr Tilsk1snek kifet|
dllt a szekere rildia.'tas

Ttiskds lev6ltiis6ban Mdszoly Mikl6s Ablakmos6jdnak kozl6se is fontos
szerepet jdtszott.

,,Tiibb izben elSfordult, hogy egy-egy irdsndl, ami megjelent a lapban, dn

el6re intettem Tibort, vigytizzon. De Tibor bdtrabb volt, mint dn. Ez igy volt
Mdsz1ly Mikl6s Ablakmos6jdval is, amibdl k6s6bb az egyik nagy botrdny
kerekedett. Mondtam Tibornak, hogy frjon egy levelet Mikinek, kdrje meg
hogy fiizzdn a darabhoz valami magyardzatot...t...l Mikl6s, aki igaztin ka-
rakdn 6s tdntortthatatlan termdszet volt, irt egy olyan eligaz[t6t, hogy aki
addig netaldntdn nem drtette volna, hogy mirdl van itt szd, most vildgossd

'84 Szab6 Ede. + 1985. februir 77. = csorba Gy6z6: A szavak bolyhai, Bp.: Magvet6, 19gg.

p.75-76.
t8s A v6ros. p. 183.

vdlt el6tte. A bevezet6t6l akkor mdr nem lehetett visszakozni, ktiziilni kellett

az egdszet, ds ezt Tibor nagyon becsiiletesen meg is tette, mert a darab j6
volt, ds mindannyiunknak tetszett. A pdrtkt)zpont egyik nagy fdjdalma volt,

hogy erre a ktjzldsre a lelenkorban sor kerillt. KilItiniisen a bevezet1t vettdk

rossz ndven. Ez lett az egyik tdtel Tilskds Tibor biinlajstromLn, amikor 64-

ben eltdvolltottdk a lapt6l. De levdltdsdnak dltaldban az volt az oka, hogy

olyan embereket ktiziilt, akik nem voltak Aczdl Gy6rgy kegyeiben."186 Ttiskds

levdlt6sa a III/III iigyoszt6lyt sem hagyta hidegen, egyik p6csi megbizott-

juk jelentds6ben pontosan elemezte a lev6lt6s utdn kialakult helyzetet I87

Csorba 6s a ]elenkor Szederk6nyi ,,korszaka"
1964-1987.

Ttisk6s Tibor ut6n a felenkor 6l6re - Acz6l Gyorgy 6s a hivatalos irodalom-

politikai ritmutat6sa alapjin - Baranya megye p6rt 6s tan6csi vezetli Sze-

derkdnyi Ervint nevezt6k ki. Gyanakv6ssal fogadtdk 6t a szerkeszt6t6rsak

6s a szerz6k egyardnt. Szederk6nyi ,,... majdnem ugy kezdte, mikor Tilskds

Tibort a lelenkort\l kitett1k, mint ahogy Szant6 Tibor. 6 KlSZ-funkciondri-

us volt rdgebben, aztdn killitnfdle kisebb-nagyobb pdrtfeladatokat kapott, leg-

t85 A viiros. p. 181.
187 

,,Feladatom a lelenkor kdrd csoportosuh {r6k ds m{lvdszek megfigyeldse. A lelenkorr6l
egydbkdnt varosszerte az a vdlemdny, hogy haldoklik. Legt'eljebb megyei kulturdlis kiadvdny-

nyd fejl1dik vissza, pedig egy mozgalmas orszdgos drdekl1dds{l ds szinvonalas irodalmi m'ii-

vdszeti foly1iratnak indult. Ezt sokan annak tudidk be, hogy Tilskds rendk{vill j6 szervezd

volt, Szederkdnyibbl pedig hidnyzik ez a kdpessdg. Azonk{viil sok pdcsi, yagy az orszdg mds

terilletdn dl6 ir6, miivdsz igy vdli, hogy a fIszerkesztbi szemdlycsere tiinkre tette a lapot. Itt
dltaldban nem is annyira vildgndzeti, mint inkdbb irodalmi szinvonali kill\nbsdget drtenek.

Valamifele sdrt1ddttsdgnek ldtszik ez, kicsit mintha az drz1dne bel6le, hogy er1szakosnak tart-
jdk a szemdlycserdt ds nem drtenek yele egyet. Ez, ahogy beszdlik, nem annyira Tilskds Tibor

szemdlydhez tdrtdn1 ragaszkodds. Ennek az ir6i, mlivdszi tart6zkoddsnak pontos okdt eddig

nem sikeri.ilt kitapintanom. De hogy megtan az kdtsdgtelen. Ennek szomorfi bizonyitdka, hogy

a Jelenkor szerkesztfbizottsrigdnak legtekintdlyesebb tagja, az orszdgosan elismert kiiltd ds

miiford{tb Csorba Gydzd is lemondott szerkeszt1bizottsrigi tagsdgdrdl. Ez stilyos sz{nyonal-

esdst jelenthet a foly1irat vezetdsdben, s lehetsdges, hogy a lelenkor kdrd eddig tdmiirillt tr6k 6s

miivdszek emiatt tartdzkodnak afoly6iratban val6 megjelendstbl" (|elent6s. Pdcs. 1965. jan.

21. Adta: Fekete Ldszl6 [fedcinerri iigyn6k P. L.] Vette: fOlvashatatlan n6v 6s rendfokozat.

P. L.l Hely: Ati6r6hlz,,T" lak6sl' Fekete L6szl6 = Ftjldessy D6nes, rijs6gir6, szerkeszt6. Az

eg6sz nagyon szomorf t<irt6net a Csorba honlapon olvashat6, a htp://www.csorbagyozo.

hu/?q=n6ds72919 oldalr6l lehet el6rni a K<izbevet6s, besrig6i jelent6s. .. alcim alatti linkr6l.
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Ha nem birja Gy6z6 szfve

majd a rimet rdhessentem

Nem tudom e sor eldg-e?

Vdge"

A Kort6nc a Tiszteletadds Csorba Gy1zdnek cimii kcitetben (40-42. o.) je-
lent meg. A kcinlv szerzdinek neve pontos k6pet ad arr6l, kik kot6dtek
Pdcshez, Barany|hoz Csorba bar6taik6nt, tisztel6ik6nt, szerte az orsz6gb6l.

Albert Zsuzsa, Alfoldy fen6, Arat6 Kdroly Balogh Liszl6, Baranyi Fe-

renc, Bdrdosi Ndmeth J6nos, Bertha Bulcsu, Bert6k Ldszl6, Bisztray Addm,
Csiiros Mikl6s, Darilzs Endre, Fodor Andr6s, Futaky Hajna, Galambosi
LAsz16, Galsai Pongftc, Gy6ry Liszl6, Gyurkovics Tibor, Kal6sz M6r-
ton, K6rolyi Amy, Kende Sdndor, Kiss D6nes, Koczk6s S6ndor, Kopdnyi
Gyorgy, Kormos Istvdn, Lengyel Bal6zs, Makay Guszt6v, Makay Ida, Me-
zey Katalin, Pdkolitz IstvSn, p6ll6zsef, pomogdts B6la, R6ba Gyorgy, R6-
nay Gyorgy, R6zsa Endre, S6t6r Istv6n, Sumonyi Zolt6n, Szab6 Ede, Sze-

derk6nyi Ervin, Szepesi Attila, Tak6cs Imre, Takdts Gyula, Tandori Dezs6,

ThieryArp6d, Tiisk6s Tibor, Tiiz Tam6s, Vdrkonyi N6ndor, Wecires S6ndor.

Az utols o tiz ev

Csorba legtermdkenyebb peri6dusa a hatvanas lvtized elej6t6l az I985-ig
tart6 id6szak verseskotetei, mrifordit6skritete, <isszegytijtott- 6s v6logatott
verseskotete jelent meg, sokfele dijat, elismer6st kapott, eg6szen a Kos-
suth-dijig. A dij, 1985-os nyaki 6rmiit6te, ut6na Szederkdnyi Ervin hal6la
6s a felenkor szerkeszt6s6g6ben tort6nt v6ltozdsok er6sen megvdltoztatt6k
mindennapjait, hangulat6t. Egdszs6ge meggyengrilt, a miit6t ut6n is sz6-

dtilt, a j|rSs neheztre esett. Roml6 fizikai 6llapota miatt szelleme ugyan
nem hanyatlott, de m6g bonil6t6bb lett, igy 6rezte, mintha a ha16l m6r
szemkcizt volna vele...

Szederkdnyi Ervin hal6la ut6n a |elenkorhoz Hallama Erzs6betet, a

szerkeszt6bizottsdg egyetlen pdrttagj6t nevezt6k ki f6szerkeszt6nek, aki
csak dtmenetileg v6llalta ezt, ezdrt 1988-ban rij szerkeszt6t kellett keres-

ni. Csordds G6bor nem sokkal el6bb kil6pett ugyan a szerkeszt6s6gb6l,
pdrttagkonyvdt is visszaadta, mdgis kinevezt6k ftiszerkeszt6nek. Ezzel az

id6szakkal Ttisk6s Tibor A lelenkor induldsa cimri kcinlvdben foglalkozik.

Az 6 I964-es lev6lt6sa okozta sebekre gy6gyir lehetett, hogy Szederk6-

nyi - mintegy kompenz6lva azt, hogy 6 hogyan keriilt ut6dk6nt a sz6k6be

- minden irdsdt megjelentette. Az irj, Csordds vezette |elenkor azonban

m6s ir6nyt vett, Tiiskdst neglig6lta, s6t egy Alfoldben krizolt interjrij6ban

Csord6s v6rig s6rtette 6t, mert a r6gi felenkort negativ jelz6kkel illette,

A lelenkor induldsa cimti kritetben Tiisk6s ismertette a v6dakat 6s meg

is vdlaszolt r6juk. Meglehet6sen nyers reakci6j6t a foly6iratban tort6n6

mell6zds6n kivtil azok az ugyancsak nyers ds nyegle Csord6s mondatok

v6ltott6k ki, amelyekkel ,,az indul6 lelenkort azokhoz a kdt hdboril ktiztitt

is ldtezI helyi lapokhoz hasonlitotta, ,,amelyek valami htmenetet kdpeztek

az |rtelmisdgi kaszin6 6s a foly6irat kiizijtt, 6s elsSsorban tdrsasdgi funk-
ci6t ttiltiittek be. >Na n6, miket {r ez a Frddi bdcsi!<D207 Ttisk6s v6lasz6ban

ugyanolyan kem6ny mondatok olvashat6k, mint Csord6s1ban: ,,Persze,

aki 1960 tdjdn mdg hdtulgombol6s zdszl6s vitdz volt, s azt hiszi, vele kezdS-

diitt az id6szdmttds, 6s nem akar tudomdst venni a milltr6l, kdnnyen nevezi

a lelenkor hajdani munkatdrsait - Borsos Mikl6st6l lllyds Gyuldig, Ndmeth

Ldszl6t6l Wedres Sdndorig Beney Zsuzsdt6l Tandori Dezsdig 6s Vdrady Sza-

bolcsig - ,,Frddi bdcsiknak".208 Tiiskds m6g pontosabb6 teszi kifog6sait: ,,Az
ilj f6szerkesztbk nemcsak a picsi foly6irattiirtdneti hagyomdnyoknak, a Sor-

sunk, A Dundntill, az indul6lelenkor maradand6 ds elSremutat6 drtdkeinek

forditottak hdtat, hanem megtagadtdk a kijzvetlen el6zm6nyeket, a Szeder-

kdnyi-korszak nyilvdnval| pozitivumait is. A lap egy sz{ik kijrii munkatdrsi

gdrda keztbe kerillt, a lelenkor egyoldalil, irdnyzatos, az iln. posztmodern

ds neoavantgdrd ttjrekviseket tdmogatf foly6irattd, sz6laborat6riummd vdlt.

l...l Annak a foly6iratnak, amelynek ma Jelenkor a c{me, semmi kijze ah-

hoz a foly6irathoz, amelyet harminc dve szerkesztettem. Csak vdletlen a ctm

azonossdga."

Ez a vita r6mutat arra a v6ltoz6sra, ami a felenkor 6let6ben bekovet-

kezett, meg arra, hogy milyen 6rz6sek drilhattak a megs6rtett 6s h6tt6rbe

szoritott egykori friszerkeszt6ben. Ti.iskds, aki 6lete utols6 pillanatdig hihe-

tetlen intenzitdssal dolgozott, nyugdijazisdig irdnyithatta a Baranya Me-

gyei KrinlM6rban a Pann6nia Konyvek kiad6s6t. Am ez a szivdhez olyan

kozel 6116 munka ,,nem volt auton6m, kiLpitett kiadbi tevdkenysdg."21e Tis-
k6s Tibor 1991-es nyrydijazisa ut6n - pSly|zattd, - a kiad6 vezet6s6re dr.

'?07 
Ttsk6s: Ajelenkor. p. 104.

208 I. m. p. 104.

'zoe 
I. m. p. 105.
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veltik val6 drintkezdst. V6lem6nyet mindig elmondta, fejet legfoljebb csak

k6zfog6skor hajtott el6ttiik. Miiv6szet6nek magas szinvonaldt a politikusok

- ki fogcsikorgatva, ki kelletleniil, ki bar6ts6ggal - elismert6k.

Es hogy vid6m hangiit6ssel bricsrizzunk a Szederk6nyi korszak6l, hogy
jobban megismerjiik a Jelenkor krizvetlen munkat6rsi girdiijit, idlzzik
azokat a verseket, amelyeket egymdsr6l irtaka lelenk6r pdnteonja cimmel.

A versek cimzettjeitfl, 6l6kt6l 6s holtakt6l, ezittal is eln6z6st k6riink.206

Arcvondsok

A padl6slesopr6sek id6szak6ban nem hogy nem fogta vissza

lirai indulat6t, de verseit csdphadar6ra form6lva rontott

S6ta Pista kapcabety6rr6 sildnyodott ut6daira. Emiatt, h6-

napsz6m, bus6s honordriumot s6polt az Allami f6tdkonykodS-
si Kirendeltsdg kassz6j 6b61.

Visszafojtott diiheit mostan6ban bcilcsen koriilirja. N6ha oly

csavaros-6tt6telesen, hogy olvas6 legyen a talp6n, aki sz6n-

d6kait ki6kuml6lja. Kim6let a lektorok sz6m6ra sincs.

Nev6nek e-betiijdt gyakorta irjdk a-nak, kiterebdlyesitve a

szabadasszocidci6s b6zist. Ez a figyelmetlensdg azonban in-
k6bb biztatSssal elegyes el6leg: magasrendii eszmei-eszt6ti-

kai Kdnonhoz k6nytelen igazodni. Vagyis: csak tiszta Forr6s-

b6l merithet. - Egyel6re Bert6k. De lehet m6g Bart6k.

Absztrakt

Fdlig magyaa f6lig ir,

v6nen-ifri Pionir,

szemdben kigyul a pir:

azrirmennyb olt fal6ra,

az Isten asztalSra

(ndmelykor absztrahdlva)

hieroglif-k6pet ir;
s b6rki, burgya-

hebehurgya,

azthiszi,

csak lepket6nci

206 
Jelenkor. XXI. 6\,'f. 70. sz. (1978. okt.). p. 988-992.

c\\_L/63v&,-5



amit pingdl,

mig a parnassz-cs6ldra d61t,

avitt ftist65llv6ny el6tt

el6llingril

Assisi

Szent Martyn Franci;

- nem magyarSz 6 se, 6n se:

szebb a titok megsejtdse.

Nem fi.iled s hajadat,

de majdan-magadat:

bens6d fogalmazza;

ndz is, de inkdbb l6t:

igy igaz a rajza,

mert csak hasonlit rild.

Bukolikus

Neve-hire 6ltaliinos,

b6rd-visel6s, vagyis bdrdos;

ilyet6nk6pp, vagy: nam6rmost
bdrd B6rdosi N6meth I6nos;
amikor m6g |ancsik6m volt,

96l n6lkiil v6dte a hdl6t;

zigott is a nagydria:

Hajr 6, haj r 6, Szab 6ria!

- rcjjavers6t az Id6be,

Sorsunk-ba 6s Irottk<i-be,

Dun6ntril-ba, |elenkor-ba,
Ill(y)ds szekerdbe fogva;

mlg a krajcirja se hamis,

ez6ft futja pr6z6ra is

nem bort iszik mdlnasz6rpot,

- nem is szedi 16az ordog.

Szdphasznos

O goro g-p an non r 6zg6lic 69r e

ping6lja vers6t Becdn, bectzve;

szci gm6r6, k6r 26, cosinus- alfa:

m6skdpp nem is gyfjt mdtrikus dalra;

tak6tsgyul6lva elforr a vink6,

h6ttig nyakalndk somogyi spink6k;

knossosi j6tdt-nagycsricsii l6nyok

nemigen verik fol a napszdmot:

fintorog-billeg a sok rissz-rossz segg,

- paskoljon r5 a radai rosseb!

Vardzsl6

Nakonxipdn - Panyiga,

hull6 manna - Sanyika;

miel6tt az anyja sziilte,

| 6zs#v al j 6ts zott ferblit,

s m6r csecsszop6kdnt megiilte

a Pegazust - 6s a serblit;

vardzslatos Biid<is Kolok:

r6ffel saj6t szintje folott

szappanbubor6kot fiij,
gondol egyet, belebrij,

s ki-se-mondom-gyorsan

ott terem a Marson;

aranyszalmakazal me gett

megh6g egy bongyor felleget,

s - hogy tovibb ne toldjam -
rittyent egy fj ping-pang nyelvet

s a zsolt6ros D6vid mellett

hegediil a Holdban.

Biillenkedd

Hic iacet Victor

de genere Csorba,

Faustus Doctor

hullott vala porba;

classicus kintor-

na volt zeng6 torka,

postumus fintort
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vigyorithat Lorca;

hidlszi import,

pr6f6tai torta:

Kierkegaard-himpor-

cukker r6kotorva;

sz6f<ist6 Pictor

csillagkozi torba'

k6stola vackor-

izri gyimilcs-borba;

Rimbaud, a Scriptor

teremtette orrba:

pdcsi Preceptor,

6lljon sz6pen sorba!

De se ipso

Po6ta clarus,

laureatus

parvusque natus

Pdkolitz Stephanus:

h6tt6ig hitte maga- m agir 61,

hogy osztonos-frilkent jokul6tor;

b6r maradt volna a szegdny jdmbor

paksi megv6lt6, pip|z6 k6ntor;

tenyesztett volna bog6ncsb6l r6zs6t - -
- punctum. Elvitte a felenk6r-s6g.

Vasgereben

Nagy erej6t a hajfba

siirit6, nem is hej6ba;

neve bokve alliterdl,

a Parnassusra gravitdl;

Ttiskds Tibor mrifaj -Emir,

azthiszem, csak verset nem ir;
minden miifaj-l6ben kandl,

pl6ne ha l6bujjhegyre 6ll;

verselemz6s, mtikritika,

tankonyv, szociogr6fia

6s tdjessz6; pihen6si.il

f<ist6-interjri is kdsziilt;

geogr6fus, monogr6fus,

homokba ir, ha nincs 6rkus:

de a lelke igy se konnyebb,

m6sok helyett is 16 k<inyvet;

mindent begyiijt foldon-egen,

irodalmi vasgereben.

Barkdcsol6

Busafejri vadbril6ny,

szava m6gse zord hang;

pillant6sa koltem6ny,

szemoldoke Mont Blanc:

nincsen ir6asztala,

klozeton ir verset,

hol vid6mat, hol borfst,
hol haragos-nyerseq

csokr6t6ra bokr6t6t

rimb6l himez-hdmoz:

lipil6mpa az egen,

de Cserkriton f6rosz;

Galambosi Lacika,

bark6csol6 Pacika,

ha rovid a facika,

viheti a zaciba.

Vitorldz6

Camus, Kafka, Szakonyi, Sartre

egyntt nem 6r egy kalap sz6rt;

Hemingway, Mann, D6ry, Ill6s,

Gyurk6, S6nta, Ork6ny - na6s!?

bakfiittyentek, s6t biggyesztek,

tudok 6n is aztat-eztet;

kisreg6nyben, nagyreg6nyben,

interjriban, novell6ben

c'--)r67\-tz-.c\*-L66-r.-,5



megteremtek minden bigy6t,

rossz percemben kesudi6t;

west-vizeken vitorl6ztam,

a Spiegel-dkkel megj6rtam;

elbaltdztdk, bizony, mert a

nevem igy lett Bulcsu Berta;

j6 kanib6l szuka lettem,

ki kettyint most mdr helyettem?

nem kis iigy: n6st6nny6 v6ltam,

ezt csin6lj6tok ut6nam!

kitelik mdg tobb is tiilem.

- kinyalhatjdtok a ftilem.

Danaida

Cs6kdos6 kedvri rij Dana-Ida,

hattyuba ojtott 6nekes liba;

amphordj 6nak tereb6ly lika:

elfoly a L6the vize, s ez hiba;

haj6ba friss a Pilincka-forrds,

6s jriba tolti korsaj6t folyv6st:

iires a pitli, szomjdt nem oltja,

- 6s nem a konny6t, verseit ontja;

kolt6-kanik kozt egyetlen Diva,

lesz{zal6kolt Kosztol6nyika;

v6m6ndi korhadt kopjafa alatt

kitart6an vdr egy v6rmes Gu//narat.

Bdbeli

Bourbon-h6zi Thiery Arp6d
Pusztaszeren termeszt 6rp6t;

mivel a rrid gyakran r6j6rt,

koz6nk vdgott pdr petdrd6t;

egy pukkan6s, k6t pukkan6s:

Thieryt olvasson, senki m5st!

szinre szint 6s tromfot tromfra,
csak foldptil Bdbel tornya;

Saturnusra ntz az ablak

megette majd eldolgozgat

nem is iszik, nem is eszik,

szerelembe se nem esik,

furtonfurt csak ir az Arp6d,

mint kit a Szentl6lek j6rt 6t;

csip6s Hal6l ha bekoszon,

konlruvel v6gja majd ftiltov<in.

Hefejtilnddr

Bruckner Szigfrid gatyakorca,

abban kohog egy fi-bolha;

vir6got, gazt, angyalt, man6t

risszeprtisszent 6lmot-val6t;

gyonyortien hazudozik,

tigrisekkel hdzasodik;

boh6ckod6 elmds delfin,

h6tfej tiinddr Ldzir Ervin
miel6tt meghalna okkal,

j6t szellent s 16 r6zgombot varr.

Metafora

Titkon pip Szva gyerekzsivaj b an

akkor is ir m|r ha nem akarja

mid6n lecsapand r5 av|g6ra
kigy6z bel6le f,lj n metafora

pont meg a vessz6 nem is nagy kunszt itt
el is elhagyja az interpunkcit

Arat6-verset kozolnek b6rhol

egymaga irgya mindet a K6r6l

Tiizcsihol6

Mig a skribler n6pek ir6saik fost6k,

megkopaszodott a felenk6ri Osv6t;

marxi l6ngra gplnak irodalmunk f6nyi:

szitja Szentlukdcsgy<irgy s P6terszederk6nyi. .X
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M6g egyvidrim dokumentumot mutatunk be, amiben Csorba legjobb
bar6tair6l kaphatunk k6pet, s arr6l, kiket vonzott p6csre Csorba neve

egy-egy iinnepl6sre:

,,Kiirtdnc

1970. november 9-6n rendeztdk Pdcsett, a Doktor sdndor Miivel\ddsi Ktiz-
pontban csorba Gydz6 szerzdi estjdt. weiires sdndor mondott bevezetht,

majd Baracsi Ferenc, ifi. K6m{ves Sdndor ds Tlmdr Eva, a p6csi Nemzeti
sz{nhdz miivdszei, valamint Abai Ilona el6ad6m{ivdsz mutatta be a ktiltd
verseit. Ktizremiikijdtitt Bdnky J1zsef zongoramfivdsz. Az est befejez1sekdp-

pen Csorba Gy6z6 olvasott fel kdltemdnyeib6l.

A nagysiker{i est utdn csorba cry1zd bardtai ds m{ivdszttirsaibesz1lgetdsre

gy{'rltek iissze a lelenkor szerkesztdsdgdben. Az itt kialakult vid6m hangulat-
ban szilletett a Kiirtdnc c{mii jdtdkos improvizdci6. Az \sszejiivetelen r6szt

uevd kiilt1k ,,folytat6lagos" verset {rtak, s egy emlhklapon 6r6k{tett6k meg a
bardti taldlkoz6t.

A Kiirtdnc szerzSi az egyes szakaszok sorrendjdben: Weijres Sdndor, Kdro-
lyi Amy, Csorba Gy6z6, Pdkolitz Istvdn, LovLsz pdl, Takhts Gyula, ptikolitz

Istvdn, Galambosi Ldszl6, Arat6 Kiroly, Makay lda, Bert6k Ldszl6, Fill\p
Gdbor (Ujviddk), Maraft6 Ldszl6, Bebesi Kriroly, Csorba Gy6z6, We\res
Sdndor ds Kdrolyi Amy.

A Szichenyi tdren, a mecset tiivdben

kdszdntjilk itt Pdcset Csorba Gydz1jdben.

Csupa ragyogtis a mecset!

Erzi milyen 6rjds eset

tdrtdnik egy kis terembe':

drdga Csorba Gy6z6nk estje.

Ahogy eddig ldtom: elterj edtem j 6cskdn,

ahogy az olffilt elterjedt a t6csdn.

Helydn van a kertdsz mdja, szfve, agya,

fgy a drdga termest nem veri a ragya!

Sanyit, Gydz1t 6n mindig szerettem,

5k nagyok, 6n kicsi 6reg lettem.

Am{g szomorkdsdn a vdlgybe sdtdlok,

csillag por kiiddben egyre rdjuk l6tok...

Vezilv, Etna 6ppen eldg!...

Tollunk alatt a papir dg:

- Pimpili-pamm, te pupdk, most {rhatsz hosszi sorokban,

tiszta fehdr a PaP{r hdt r6jad hexameterben!

Azdrt se {gy; magyarosba,

hogy ne egye rneg a rozsd.a.

Kdmdnylyukon kiszdllott a pdra,

feje furk6, I4tratok a ldba.

lnni j6,

nem vdgkupdn a bak6.

Daktilus-Idptekkel,

ki djfelkor hazamegy ma

- bdkdijsse hdtul kihegyezett penna!

De van-e mdg ffil 6s lesz-e m6g ma?

Ragyogjatok, mint az 6don gemma.

Sillt malac szdjdban bikav|r

aki Aletben marad hazadr.

,JVeiires-bort ittam az este"

S kancsal r{mek csdp-meresztve

G oly 6 st ollam 6le szt getv e

Papirhdton ringanak.

Csak azt tudndm immdn hogy kerilItem bele,

de ki benne van mdr, ne tdrfidjdn vele.

Szellemessdgre nincs mdr hely itten;

fdlek: e szentdlyt megszent sdgtelenitem.

Nagy sietve jdttem ide

hogy e verset befejezzem...
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Ha nem b{rja GydzS szive

majd a r[met rdhessentem

Nem tudom e sor el6g-e?

Vdgd'

A Kort6nc a Tiszteletadds Csorba Gy6z6nek cimii kotetben (40-42. o.) je-
lent meg. A konyv szerz6inek neve pontos kdpet ad arr6l, kik kot6dtek
P6cshez, Baranydhoz Csorba bar6taik6nt, tisztel6ik6nt, szerte az orszilgb6l.

Albert Zsuzsa, Alfoldy |en6, Arat6 Kdroly, Balogh L6szl6, Baranyi Fe-

renc, B6rdosi N6meth J6nos, Bertha Bulcsu, Bert6k L6sz16, Bisztray Ad6m,
Csiiros Mikl6s, Darizs Endre, Fodor Andr6s, Futaky Hajna, Galambosi
Lilszl6, Galsai Pongr6c, Gy6ry Lisz16, Gyurkovics Tibor, Kaldsz M6r-
ton, K6rolyi Amy, Kende Sdndor, Kiss Ddnes, Koczk6s S6ndor, Kop6nyi
Gyorgy, Kormos Istvdn, Lengyel Bal6zs, Makay Guszt6v, Makay Ida, Me-
zey Katalin, P6kolitz Istv6n, P6ll6zsef, pomogdts B6la, R6ba Gyorgy, R6-
nay Gyorgy, R6zsa Endre, S6t6r Istvdn, Sumonyi Zolt6n, Szab6 Ede, Sze-

derkdnyi Ervin, Szepesi Attila, Takiics Imre, Tak6ts Gyula, Tandori Dezs6,
Thiery Arp6d, T[isk6s Tibor, Tiiz Tam6s, V6rkonyi N6ndor, Weores Sdndor.

Az utols o tiz ev

csorba legtermdkenyebb peri6dusa a hatvanas tvtized elej6t6l az r985-ig
tart6 id6szak verseskritetei, mtiforditdskritete, osszegyiijtott- 6s v6logatott
verseskcitete jelent meg, sokfdle dijat, elismer6st kapott, eg6szen a Kos-
suth-dijig. A dij, 1985-os nyaki 6rmtit6te, utdna Szederk6nyi Ervin hal6la
6s a Jelenkor szerkeszt6s6g6ben tort6nt v6ltoz6sok er6sen megv6ltoztattrik
mindennapjait, hangulatdt. Egdszsdge meggyengiilt, a miit6t utiln is sz6-

diilt, a jirSs nehezlre esett. Roml6 fizikai dllapota miatt szelleme ugyan
nem hanyatlott, de m6g borril6t6bb lett, ugy 6rezte, mintha a hal6l m6r
szemkozt volna vele...

Szederk€nyi Ervin hal6la utSn a |elenkorhoz Hallama Erzs6betet, a

szerkeszt6bizottsdg egyetl en pdrttagjit nevezt6k ki f6szerkeszt6nek, aki
csak 6tmenetileg vdllalta ezt, ezdrt 1988-ban fj szerkeszt6t kellett keres-
ni. Csordds G6bor nem sokkal el6bb kildpett ugyan a szerkeszt6s6gb6l,
pdrttagkonlvdt is visszaadta, mdgis kinevezt6k fciszerkeszt6nek. Ezzel az

id5szakkal Tiisk6s Tibor A lelenkor induldsa cimii konyv6ben foglalkozik.
Az 6 I964-es lev6ltdsa okozta sebekre gy6gyir lehetett, hogy Szederk6-

nyi - mintegy kompenz6lva azt, hogy 6 hogyan kertilt ut6dk6nt a szdk6be

- minden ir6s6t megjelentette. Az fj, Csordds vezette ]elenkor azonban

m6s irdnyt vett, Tiisk6st negligdlta, s6t egy Alfrildben kozolt interjrij6ban
Csordds v6rig sdrtette 5t, mert a r6gi felenkort negativ jelz6kkel illette.
A lelenkor induldsa cimti kdtetben Tiisk6s ismertette a v6dakat 6s meg

is v6laszolt r6juk. Meglehet6sen nyers reakci6j6t a foly6iratban tdrt6n6
mellSz6s6n kivtil azok az ugyancsak nyers 6s nyegle Csord6s mondatok
v6ltott6k ki, amelyekkel ,,az indul6 lelenkort azokhoz a kdt hdboril kiiziitt
is l6tez6 helyi lapokhoz hasonlftotta, ,,amelyek valami dtmenetet kdpeztek

az |rtelmisdgi kaszin6 ds a foly6irat kiiziitt, 6s els1sorban tdrsasdgi funk-
ci6t tiilttittek be. >Na n6, miket {r ez a Frddi bdcsi!<D2o7 

rltsk6s 
vSlaszilban

ugyanolyan kem6ny mondatok olvashat6k, mint Csord6s6ban: ,,Persze,

aki 1960 tdjdn mdg hdtulgombol\s zdszl6s vitdz volt, s azt hiszi, vele kezd6-

dtitt az id6szdm{tds, ds nem akar tudomdst venni a milltr6l, ki)nnyen nevezi

a Jelenkor hajdani munkatdrsait - Borsos Mikl6st6l Illyds Gyulhig Ndmeth

Ldszl6t6l Wedres Sdndorig Beney Zsuzsdt6l Tandori Dezs1ig ds Virady Sza-

bolcsig - ,,Frddi bdcsiknak".208 Ttiskds m6g pontosabbd teszi kifog6sait ,,Az
ilj f1szerkeszt6k nemcsak a pdcsi foly6irattijrtdneti hagyomdnyoknak, a Sor-

sunk, a Dundntfi| az indul6 ]elenkor maradand6 6s el6remutat6 Lrtdkeinek

ford{tottak hdtat, hanem megtagadtdk a kijzvetlen el1zmdnyeket, a Szeder-

kdnyikorszak nyilvdnval6 pozittvumait is. A lap egy sziik kiiru munkatdrsi

gdrda kezdbe kerillt, a lelenkor egtoldalil, irdnyzatos, az fin. posztmodern

6s neoavantgdrd ttirekvdseket tdmogatf foly6irattd, sz6laborat6riummd vdlt.

[...] Annak a foly6iratnak, amelynek ma lelenkor a c{me, semmi kijze ah-

hoz a foly|irathoz, amelyet harminc 6ve szerkesztettem. Csak vdletlen a c{m

azonossdga."

Ez a vita r6mutat arca a vSltozdsra, ami a Jelenkor 6letdben bekovet-

kezett, meg arra, hogy milyen 6rz6sek dflhattak a megsdrtett 6s h6tt6rbe

szoritott egykori f6szerkeszt6ben. Ttisk6s, aki 6lete utols6 pillanat6ig hihe-
tetlen intenzit6ssal dolgozott, nlrr)gdijazisSig ir6nfthatta a Baranya Me-
gyei Konyvtdrban a Pann6nia Konlvek kiad6sdt. Am ez a szivlhez olyan
kozel dll6 munka ,,nem volt auton6m, ki1pitett kiad6i tevdkenlsdg,"zos 7' t-
k6s Tibor 1991-es nyugdijaz6saut6n - p|lyizattal- a kiad6 vezetds6re dr.

207 Ttisk6s: Ajelenkor. p. 104.
208 I. m. p. 104.
2oe I. m. p. 105.
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Csorba Gy6z6: H6trahagyott versek, 1962-1993 / V61., szerk. 6s az ut6sz6t
irta Bert6k L6szl6; Kcizremrikodott 6s a jegyzeteket k6szitette Pint6r
Liszl6. - P6cs: Pro Pannonia,2000. - Pann6nia konyvek. Irodalmunk
forrdsai: e. -

Csorba Gy6z5 eml6ke / Vdl. 6s szerk. Tiiskds Tibor; [a v6logatdsban

kcirzrem. Pintdr L6szl6]. - Pdcs: Pro Pannonia,2003. - Pann6nia kony-
vek. Irodalmunk forr6sai: p.

Csorba Gy6z& K6tf6le id6: A szerz\ v6logat6sa 6letmriv6b6l. - Bp., Triko-
lor K.; Intermix K. [1994]. - Oroks6gi.ink.

Csorba Gy6z6: Osszegyrijtott versek. - Bp.: Magvet6,lg7}.
Csorba Gy6z6: R6mai ftiljegyz6sek, I947-L948 / Szerk. Csuhai Istv6n. - -

Pdcs: Pro Pannonia, 2002. - Pann6niakcinyvek. Irodalmunkforr6sai: m.
Csorba Gy6z6: Vallom6sok, interjtk, nyilatkozatok / Vdl. 6s szerk. Tiisk6s

Tibor; [A v6logat6sban kozrem. Pintdr L6szl6]. - Pdcs: Pro Pannonia,

2001. - Pann6nia konyvek. Irodalmunk forrdsai: h.

Csorba Gy6z6: A v6ros oldal6ban: Besz6lget6sek I K6rdez6: Csuhai Istv6n.

- P6cs: felenkor Irodalmi 6s Mrivdszeti K. 1991.

Dundnttil: A Batsanyi f6nos Tdrsasdg irodalmi, t6rsadalomtudomilnyi 6s mti-
vdszeti folyoirata / szerk. Katk6 Istvrln. - 1. 6vf. (1949.) l. sz. jant6r-I949.
(I. 6vf.) 3. sz. - Azigynevezett ,,els6 Dundntul" 3 megjelent szdma.

Dun6ntril: Irodalmi folyoirat. - 1. 6vf. (1951.) 1. sz- 5. 6vf. (t956) L9-20.

sz. (A folyoiratszimozdsafolyamatos volt.) Az rin. ,,mdsodik Dun6ntril.
A lap utols6 sz6m6nak lapzfirtija okt6ber 10-6n volt. ,,A c[mlapra szdnt

rajz az okt1ber 2i-a utdni, budapesti harcokban megsemmisillt." - olvas-

hat6 a fekete fejl6ccel megjelent sz6m borit6jdn.

Elettelen 6lett6rsak / Szerk. Galsai Pongr6c; ill. Kajdn Tibor. - Bp.: Koz-

mosz konyvek, 1983.

Fodor Andr6s 6s Tak6ts Gyula levelez6se, 1948- 1997 I A jegyzeteket, a n6v-

mutat6t kdsz, 6s a konyvet szerk. Pint6r Liszl6; el6sz6 Ti.iskds Tibor. -
P6cs: Pro Pannonia, 2007. - Pann6nia konyvek. Irodalmunk forrdsai: i.

G6ll Istvrin: Ejszakai cscinget6s. - Bp.: Sz6pirodalmi Konyvk., 1984. Az
Eletem, miiveim c. fejezet.

Galsai Pongrdc: Este 7 utdn: K1rdez6 kritik6k 6s mulats6gos bir6latok. -
Bp.: Magvet6, 1985.

Galsai Pongr6c: Maradjatok reggelig. - Bp.: Sz6pirod. K<inyvk., 1982. -
Dedikril6s a cimoldalon: ,,Csorba Gy6z6nek, a rdgi idbkre eml1kezye,

amikor ndha egyyiltt maradtunk reggelig, bardti tjlel1ssel: Pongrdc". - A
cimoldal bal als6 sark6ban margar6ta stiliz6lt rajza, mellette Galsai ir6-
sa: ,,Margitk6nak".

Galsai Pongr6c: Paszi6nsz. - Bp.: Szdpirod. Konyvk., 1985. - Dedik6l6s

a cimoldalon: ,.Csorba GydzSnek. ezt a rdg6ta ig6rt ,,archiv" p6tki)tetet

(mell6klettel!!) 1986. mdjusdban, bardti szeretettel G. Pongrdc" A mel-
l6klet egy megsdrgult papirlap, ,,Az angyalfbldi harangavatds a harang-

6nt6 betegsdge miatt elmarad!" felirattal.

Galsai Pongr6c: Zir6ra a Darlingban. - Bp., Magvet6, 1986. - Rak6ta re-

g6nyt5r. - Dedik6l6s a cimoldalon: ,,Csorba C'y6z5nek, szeretettel, Csor-

ba Gy6z6legnagyobb magyar mesemond6ja: Galsai Pongrdc. 986. md-
jusi'

Hetedh6torsz6g: Otven magyar ndpmese / [Dun6ntrili mesegytijtem6-

nyek alapj6n feldolgoztdk Csorba Gy6z6, Szint6 Tiboa Galsay [Sic!
Galsail Pongrdc, Sz<ill6sy Kdlm6n 6s G1czy I6zsef; szerk G6czyl6zsef:
ilI. Wiirtz Adaml. - P6cs: Dun6ntrili Magvet6, 1956. Borit6n az alcim:
N6pmesdk.

Huber K6lm6nn6: A Minerva foly6irat tort6nete 6s repert6riuma,1922-
1944. - P6cs: Baranya Megyei Kdnlwt6a 1986. - Pann6nia konyvek

felenkor: Irodalmi 6s miivdszeti folyoirat. (2I. (:vf.) (1973) 10. sz. - A fe-
lenkor megjelen6s6nek 20. ddordul6jdra eml6kez6 tematikus sz6m.

felenkor: Irodalmi 6s miiv6szeti folyoirat. 39. 6vf. (1996) tt. sz. Csorba

Gy6z6 hal6l6nak 1. 6vfordul6jira ossze6llitott eml6ksz6m.

A felenkor repert6riuma 1958-1968 / [<issze6ll. a Baranya Megyei Konyv-

t6r szerzem|nyez6 6s feldolgoz6 csoportjal. - Bp.: N6pmiiv. 6s Propa-

gandakoda,1976.

A konyv- 6s konyvtdrkultura ezer 6ve Barany6ban: Tanulmdnyok / Szerk.

Boda Mik16s, Kaldnyos Katalin, Surj6n Mikl6s, Tlisk6s Tibor. - P6cs:

Csorba Gy6z6 Megyei Konfi6r,2000.
L6togat6ban: Kortdrs magyar ir6k vallom6sai (Uj gyiijtemdny) [szerk.

Lengyel P6terl. - Bp.: Gondolat K., 1971.

Mecsek Alj6n: A p6csi Pius Gimn6zium lapja. 1930-1931. 6vi sz6mok.

Nagy Imre: Bert6k Ldszl6: Besz6lget6s 6s tanulm6ny. - P6cs: Pro Panno-

nia, 1995. - Pann6nia konyvek.

P6cs: Kolt6k a vdrosr6l / Vfl. 6s szerk. Szederk6nyi Ervin; a rajzokatkdszi-

tette Martyn Ferenc. - P6cs: P6cs megyei v6ros Tan6csa, 1975.

Rajnai L5szl6: Az risszmiiv6szet kis6rlete. [szerk., ut6sz6t irta: Szirtes G6-

borl - P6cs: Pro Pannonia,2002.

Rajnai Liszl6 Fekete konyv: Napl6. [szerk., jegyzeteket k6szitette, az ut6-
sz6tirta: Szirtes G6bor] - Pdcs: Pro Pannonia,2004.

Rak6ta Irodalmi Kfvlhdz / Vdl. 6s a bevezet6t irta Galsai Pongrdc; szerk.

Zsrimboki Istv6n. - Bp.: Magvet6, 1988.
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P6csre, a Damjanich utcdba, kinyitva a zcild vaskaput 6s ajt6t az orszigra
6s a vil6gra. Kapcsolati h6l6jdt 6 magavSzolta fel a legpontosabban A vdros
oldaldb an c. interjri-kotetben.

Remdljiik, kcitetrink 6s a 2015-ben alakult csorba Gy6z6 Tiirsas6g mri-
kod6s6nek eredmdnyekdnt a p6csi irodalom mriltja ismertebb lesz, csorba
eml6ke 616 6s tiszta marad, s m6g tobb olyan verse lesz, amit,,t6pl6l6kk6nt
6rizmegaz ut6kor".

Verseim sorsa

Mikor m6r vdreim nem v6denek,

s azok se, kik m6g emberk6nt szerettek:

lesznek-e akkor is, kik kdzbe vesznek,

olvasnak, emlegetnek, 6rtenek?

Nyilv6n piszkos-kis c!,nz6s volna, ha

a magam 6tk6t, magam italdt

tukm6ln6m m6s foldii-egri vil6g

mds-6hti, miis-szomjf lak6ira.

Ne maradjon bel6lem semmi tdbb,

csak amit 616 6rdeke szerint

tdplril6kkdnt 6riz megaz ut6kor.

S amire nem lesz majd szriks6ge, mint
szem6t pusztuljon a szem6t kozott,
keri.iljon illend6 helyere j6korl'226

226 Verseim sorsa. http://www.csorbagyozo.hu/?q=no4.7tt0 A vers err6l az oldalrdl meg-
hallgathat6 Csorba Gy6z6 6s Vallai Pdter el6addsban, 6s l6that6 a vers k{ziratos vfltozata rs.

Felhaszndlt irodalom

(A fekorolt kdnyvek, foly6iratok Csorb a Gydz6 hagyatdkdban megtaldlhat6

dokumentumok!)

Albert Zsuzsa: Irodalmi legend6k, legendds irodalom. - 2. * P6cs: Pro

Pannonia, 2001. - Irodalmunk forr6sai; g.

Bertha Bulcsu besz6lget6sei. - Bp., Mag6nkiadds, 1999.

Bertha Bulcsu: Ddlut6ni beszdlgetdsek. - Bp.' Szdpirod. Konyvk., 1978. -
Dedik6l6s a cimoldalon: ,,Csorba Gy6z6nek tisztelettel ds bardti szeretet-

tel B. Bulcsu Bp. 1979. lL 12."

Bertha Bulcsu: Meztelen a kir6ly: Tizenot portr6. - Bp.: Szdpirod. Kon1vk.,

1972. - Dedik6l6s a cimoldalon ,,Csorba Gydzdnek, ki a fdnyt 6s az dl-
land6sdgot jelkdpezi egy egdsz orszdgrdszben, bardti szeretettel: Bertha

Bulcsu Bp. 1972. lV. 8".

Csorba Gy6z6, a fordit6 / A konyv anyagitvdl. 6s szerk. Tiisk6s Tibor; Az
anyaggyrijtdsben kcizrem. Pint6r L6szl6. - P6cs: Pro Pannonia, 1998. -
Pann6nia krinyvek. Irodalmunk forrdsai: b.

Csorba Gy6z6: Drdmaforditdsok Gerg6 kirilly lEschner, Eugen: A patk6-

nyok / Hauptmann, Gerharl Arisztotel6sz rabl6l6trrija / R6gnier, Ro-

bert / [Szerk., ut6sz6t irta Szirtes G6bor]. - P6cs: Pro Pannonia,2005.

- Pann6nia krinyvek. Irodalmunk forrdsai: a.

Csorba Gy6z6 6s bar6tai: Budapesti levelek P6csre I sajt6 al6rend. ut6sz6t

irta Pint6r Liszl6, el6sz6 Pomog6ts B6la. - P6cs: Pro Pannonia, 2006.

Pann6nia konyvek. Irodalmunk forr6sai: f.

Csorba Gy6z6 ds BerthaBulcsulevelez6se, 1961-1995: ,,... 6lnikell, amed-

dig 6li.inkl' / Ossze6ll., szerk., a mutat6t k6sz. 6s azut6sz6t irta Pintdr
Liszl6; el6sz6LLzir Ervin. - - P6cs: Pro Pannonia,2005. - Pann6nia

konlvek. Irodalmunk forr6sai: s. Borit6cim: Berha Bulcsu 6s Csorba

Gy6z6levelezdse.

Csorba Gy6z6 6s Fodor Andr6s levelez6se, 1947-1994,,... htisdges bar6ti
olel6semet ktildom..." / Ossze6ll., a jegyz. kdszitette es az ut6sz6t irta
Pintdr Ldszl6; El6sz6 Tiisk6s Tibor. - P6cs: Pro Pannonia, 2005. - Pan-

n6nia kcinlvek. Irodalmunk forr6sai: z.

Csorba Gy6z6 6s Takdts Gyula levelez6,se,l94l-I991 / Sajt6 al6 rend., az

ut6sz6t irta 6s ajegyzeteket kdszitette Pint6r L6szl6; az el6sz6t Ttiskds

Tibor irta. - P6cs: Pro Pannonia, 2008. - Pann6nia konwek. Irodal-
munk forr6sai: L
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Sorsunk A |anus Pannonius T6rsas6g foly6irata / Szerk. V6rkonyi N6ndor.

- 1. 6vf. (194L) l. sz. janu6r-6prilis - VIII. 6vf. (1943.) 4. sz. 6prilis. - A
folyoirat valamennyi szima.

Szikl6k alatt: Tatay Sdndor eml6kezete / V6l. szerk., <isszedll. Tiisk6s Tibor.

- Bp.: Nap K.,2000. - Eml6kezet.

Szirtes Gdbor: ,,Drdma h6s6nek jottem a vil6grd': Rajnai L5szl6 pilyaraj-
za. -P6.cs Pro Pannonia,2015.

Tiszteletad6s Csorba Gy5z6nek / A kotetet v6l. 6s szerk. Tiisk6s Tibor. -
P6cs: Baranya Megyei Konyrrt6a 1986. - Pann6nia k<inyvek

Ttisk6s Tibor: CsorbaGy6z6. - Bp.: Akad. K., 1981. - Kort6rsaink.
Ttisk6s Tibor: Csorba Gy6z6 kriltdszet6nek kiteljesed6se, 1981-1995. -

P6cs: Pro Pannonia, 1997. - Pannonia Krinwek.
Trisk6s Tibor: A Jelenkor induldsa, 195g-1964. - Tatabiinya: Uy Forr6s,

1995. - Uj Forrds konyvek 23.

Ttisk6s Tibor: Nagy korszak nyit6nya: Az irodalmi 6let megrijuldsa p6csett,

1945-L948. - Pdcs: [Szerz6], [6. n.]. - 457-468. - Klny. ismeretlen for-
r6sb6l, tiszteletp6lddny Csorba Gy6z6nek.

Tiisk6s Tibor: P6cs irodalmi emldkhelyei; [Lektor6lta V6rkonyi N6ndor]. -
Pdcs: V6rosi Kcinlvt6r, 1971.

Ttisk6s Tibor: A p6csi irodalom kistiikre. - P6cs: |elenkor, 1970.

Ttisk6s Tibor: P6cs irodalmi eml6khelyei. - Pdcs: P6csi V6rosi Konyvtdr,

r97t.
Tiiskds Tibor: Szdnt6 Tibor 6s a Dun6ntril: Eml6kez6sek 6s repert6rium

/ A kotetet szerk. ds a repert6riumot k6szitette Tiisk6s Tibor. - p6cs:

Baranya Megyei Konyrrtda 1988. - Pann6nia kcinyvek.

Tiiskds Tibor: Vallomds a v6rosr6l; [Martyn Ferenc ill.]. - Bp.: Magvet6,

1970. - Dedik6l6s a cimlapon: ,,Csorba Gy1zdnek ajdnlom nagy hdldval
6s szeretettel 1970. jiln. 1. Titskds Tibor."

Uj lr6s: irodalmi 6s mtivdszeti folyoirat. XVI.6vf. (1976.) 11. - Csorba

ir6sa a Pdly6m eml6kezete cimii sorozatban Hatvan! - Vanhat? cimmel.

- p. II5-127.

V6rkonyi Ndndor: Perg6 dvek. - Bp.: Magvet6,1976.

V6rkonyi Ndndor emldkkonyv i V6l. 6s szerk. Ttisk6s Tibor. - Bp.: Sz6pha-

lom Konlvmiihely, 1 993.

Wecires S6ndor 70. sztilet6snapjdra lOssze6ll. ds szerk. Szederk6nyi Ervin.

- P6cs: [Baranya megyei Tan6cs ], [1983]. - Borit6cim: Werires Sdndor-

nak. - K<inyv6rusi forgalomba nem keriilt.
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Weores S6ndor

6s K6rolyi Amy
Pdcs, 1960-as 6vek elefe

P6l Rita

1960-as 6vek v6ge
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Lizdr Ervin dedik6l.

Pdcs, 1960-as 6vekv6ge

Weores S6ndor K6rolyi A-y, V6rkonyi N6ndor

P6cs, 1960-as 6vekv6ge
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