
' Uzenet a H6t toronvbdl

Csorba Gy6z6
(1916-1995)

Albert Zsuzsa - Csorba Gy6z6 nemrdgen hagyott itt benntinket. El6g
j6l ismerem az 6letdt, mert sokat besz6lgettem vele annak idej6n, most
m6gis megn6ztem az irodalmi lexikont, a legfjabbat: siralmasan kev6s,
amit r6la tudnak, legfeljebb hivatalos adatokat. Holott 6 folyamatosan jelen
lev6 kdlt6k6nt, P6cs kulturdlis 6let6nek eg6szfiatal kor6t6l fogva nagyon
jelent6s szem6lyis6ge volt.

Kopdnyi Gydrgy - Szdmomra az irodalmat Csorba Gy6z6, Vrirkonyi
Ni{ndor, Wedres Sdndor, Bdrdosi Ndmeth Jdnos, 6s m6g n6hdny nagyszerfi
ember jelentette.

liuir Ervin 
-Lovdsz 

Pali bdcsi.
Kopdnyi Gy. - Igen. Nagy hiba lenne kifelejteni Lovdsz Pali bdcsit!

Iln hittem akkoriban, hogy az irodalomban val6 r6szvdtel egyittal azt
jelenti, hogy j6 emberek tdrsas6g6ba keriil az ember, Szinte 6lbe vettek,
kbrbehordoztak. Makai Guszt6v fedezett fdl engem, 6 vitt el egyik szom-
baton a N6dorba, ahol szokdsos ,,szerkeszt6i 6tdt" tartott a Sorsunk gdr-
d6ja. Ott tilt Vdrkonyi Ni{ndor, Gy6z6, Weijres Sanyi, Bdrdosi N6meth
Jrinos, Fdbidn Pista 6s m6g n6hdnyan mdsok. Verseket vittem magammal,
6s 6k azonnal a keztikbe vett6k, mormolni kezdt6k. En akkor azt hittem,
hogy ez igy szok6s. Egy id6ben d6delgetni a fiatalokat, 6s kegyetleni.il
ostorozni, ha hibdkat krivetnek el. Ha rdtaldltak egy j6 sona, egy eredeti
jelz6re, lelkesen skandriltdk. E nagyon hasznos kimdletlens6gben Gy 626
j6rt elol, Ndndor j6val tapintatosabb volt. Gy6z6 nem habozott az it6let-
tel: ,,ezt nyugodtan dobd el, majd irsz jobbat helyette."

Csakhamar igenneh6z 6vek kijvetkeztek. A politika keriilt el6tdrbe.

Bert6k Mszl6, Kaldsz Mdrton, Kohlmann-ni Sink6 Judit, Kopdnyi Gy6rgy,

Iizdr Enin, Rdba Gydrgy Cs Tiiskds Tibor ttirtCnetei.
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Albert Zs. -Ez mikor tcirt6nt?
Kopdnyi Gy. -Ez I942-t6I kezdve.
Kakisz Mdrton - Iln egy darabig kiildtrzgettem a verseimet ktiltjnf6le

rejtekhelyekr6l. Ez aztdn mulatsilgossd v6lt, mivel az 6n nevem vdlasztott
n6v volt, 6s az Ormdns6gban egy 6llami gazdas6gban dolgoztam, ahol nem
nagyon lett volna ajdnlatos eldrulnom, hogy verseket irok, mert akkor ott
rdm zfdul az eg9sz illlani gazdasrdgi 6gbolt, mindig az anydm nev6re k6r-
tem a ydl,aszokat, Gy6z6t - mint k6s6bb azti{n kideriilt - ez hihetetle-
niil zavarta. Ki lehet ez,hol j6 verset kiild, hol kev6sb6 j6t, rosszat, de ki
lehet, aki mindig mdshova kiildeti az 6 villaszut, mint ahonnan a versek
6rkeznek. Ki tal6lta ki, nem hiszem, hogy 6, inkdbb Szdnt6 Tibor lehetett,
Gdll Pist6t, a kit(in6 pr6zair6t, aki akkor ott t6bldbolr a szerkesztlslg, az
fr6csoport kciriil, ugyan m6g egyenruhdban, de mivel 6 mrir kijlt6 volt, a
hat6r6r-laktany6ba nem nagyon j6rt be. 6t tUtAtet ki Somberekre, a fa-
lumba. 6 r66rt, kivonatozott, hogy megn 6zze, van-e ott ilyen nevii l6ny,
vagy nincs, vagy valaki itt valamilyen trefiltfiz.

G6ll, gondolom, nem egyenruhdban, de nem vagyok benne bizonyos,
kivonult ebbe a faluba, bement a tandcshdzdra 6s megk6rdezte, van-e itt
ilyen nevfi szem6ly. Szerencs6re az ottaniak err6l a nevemr6l tudtak s azt
is tudt6k, hogy verset irok, 6s megnyugtatti{k. Gdll visszament a palo-
tabozsoki 6llomi{sra, mert ugye, elvlgezte a feladatot a tizedes fr, de nem
sejtette, mit hagy h6tra. M6snap m6r az eg6sz falu tudta, hogy hdt ezt a
gyereket valaki kereste, 6rdekl6dott ut6na. El kell gondolni, 1952-ben
vagyunk, ez mitjelent egy faluban. Any6.n h6napokig retteg6sben 6lt, poha
nem is hitte el nekem, hogy nem akartam dtszdkni a hatdron, egyebk6nt
rosszat sem csiniiltam. Mindezt Gy6z6t6l tudom, a falut leszitrnttva. Ezen
nagyon sokat mulattunk, 6n aztdn, leleplez6dve, tijbb6 nem az anyim,
ozvegy Krisztmann J6zsefn6 ne-v6re kiildettem a vdlaszokat.

Es azt6n elkcivetkezett az azid6, amikor Gy6z6 nagyon kedves hosszri
levelet irt; ,,bemutatjuk a verseidet", Szrint6 Tibor behfvott az ir6csoport-
ba, s ott taldlkoztunk szem6lyesen el6szijr.

1954-ben lehetett, vagy m6g '53-ban. Sokdig ktjrtjztem ott a Sz6chenyi
t6ren, mig egydltal6n m6ly leveg6t vettem, hogy most mdr f<jl kell menni,
hi6ba. Ismeritek azt a kolompot is, ami az ajt6ban az ember feje fdlott
megsz6lalt, rigyhogy att6l a pillanatt6l kezdve, azt hiszem se 616 se holt
nem voltam. De kitrirult az ajt6, alkonyat volt, erre nagyon is eml6kszem,
az ablakkeretben ketten 6lltak, egyik Csorba Gy6z6 volt. Kintr6l m6g jdtt
a vildgossrig, 6s egy gydnydrii fejet ldttam. Fantasztikusan sz6p, f6rfiasan
sz6p fdrfiarcot. Nagy hajat, gydnydrfi profilt, ismeritek abb6l a kordb6l,

Csorba Gy6z6

gydnytir(i f6rfi volt. Es h6t egyszer csak ott 6lltam el6tte. Harminchat 6ves
volt, 6n hrisz. Ot perc alatt fiiloldotta szorongdsomat. Aztdnkijvetkezett a

bemutatkozdsom este, ott a hosszri zdld asztaln6l, gytinydrff kis essz6t
olvasott fijl r6lam. Titbb6 nem tudtam az 6hatdsa al6l kibrijni.

Egy6bk6nt a nev6t rigy ismertem meg, hogy a cisztercit6kn6l a mi
irodalomtani{runkat, Agoston Juli6nt, a papkdlt6t 6s legcsod6latosabb ta-
ndrt, aki egydltal.Sn lltezett, elvitte az AVO. lott egy mdsik, szint6n bf-
b6jos, kedves, szer6ny, tiirdkeny kis ember, de 6t mdr rigy hfvtdk, hogy
Oppermann Balduin. Mi sztrdjkoltunk, 6s nem fogj6tok elhinni, az 6n
vezdnyletemmel. Nekem Agoston Juli6n annyirahilnyzott 6s olyan nagy
csal6dds volt a vildggal szemben, hogy elvittdk t6liink, az AVO vitte el
Kistarcsdra - mert annyit az6rt megtudtunk - hogy tcibb6 nem tanultam.
Fcilraktam a ldbam irodalom6rrin a padra, 6s olvastam. Oppermann Baldu-
in nem bdntott benni.inket soha. Egyszer azonban, amikor az Enek Virdg
Benedekr6l cimfi Kosztol6nyi-verset elemeztiik, teljesen vdratlanul kitiirt
bel6le a diihe irdntunk, elkezdett kiab6lni: Hogyha benneteket 6rdekelne
az irodalom, egy6ltal6n valami drdekelne a vil6gon, akkor ti fogndtok
magatokat - 6s mer6en rdtmn1zett - fogn6tok magatokat, elmenn6tek
Csorba Gy6z6hoz, aki itt lakik, innen pfir szdz m6terre. Dijbbenten
hallgattam, hogy van Csorba Gy6z6 a vil6gon. Bennem ez az eg6sz aztdn
fgy kezdett el form6l6dni, hogy itt 6l Vir6g Benedek, P6csett, de hol 61,

meg kellene keresni. Ugyhogy valami id6s embernek k6pzeltem el Csor-
ba Gy6z6t. Figyeltem az :utcdn, azt6n meglflttam a sok antikv6rium kijziil
az egyikben a Mozdulatlansdg cim(i kiitetet a kirakatban, Csorba els6
kdnyv6t, bementem, megvettem. Sz6val itt kezd6diitt el valami, csak hdt
aztdn jott az AVO, minket ugyan nem vitt el, de a tandrainkat elvitte, 6s

benniinket nagy ivben kirfgtak onnan. Mehetttink dllami iskol6ba, ha
ftjlvettek, vagy ahova akartunk.

V6gi.il m6giscsak rdtaldltam Virdg Benedekre, vagyis Csorba Gy6z6-
re, a gydnycirfi, fiatal, harminchat dves f6rfira.

Albert Zs. - Keserves dolog, hogy amikor megismerkedtiink vele,
fiatal ember volt 6s l6ttuk megdregedni. En mint r6di6s kerestem filt. Evek
soriln mi is leveleztiink. 6 kiildte a verseket. 6s nekem itt veszekednem
kellett bizonyos irodalomttirt6ndszekkel, meg kritikusokkal, akik nem
ismert6k el, hogy milyen j6 kdlt6. Nekem panaszkodott, sajnos, azt a le-
velet 6ppen nem taldlom, hogy a szomsz6d utcdban sem tudjdk, hogy kdl-
t6 egy6ltal6n. Mert 1949 utdn Csorba Gy6z6t az irodalompolitika ,,Ieirta",
annak ellen6re, hogy P6cs szellemi 6let6ben avezet6 szerepet voltak6ppen
mindig megtaftotta.
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Kopdnyi Gy. - A fi6komban tartok olyan leveleket, melyekben Gy6z6
keserfien panaszkodik an6l, hogy magdra maradt. Mi ugyanis dtpercen-
k6nt szaladtunk be hozzL, faggattuk, tan6csokat k6rtiink t6le, 6s m6g azt
is megszoktuk, hogy k6rddseinket sosem hagyta v{lasz n6lkiil. Gy6z6
nagyon magabiztos volt, megnyugtat6lag hatott rdnk.

En jdrtam a fronton, megsebestltem 6s volt egy pillanat, amikor rigy
n1zettki a dolog, hogy le kell vdgni a megbdnult jobb kezemet. L6gnyom6st
kaptam, szildnkokkal voltam tele, s azzd. ijesztgettem Gy6z6t, hogy fejbe
Itjvijm magamat. Egy k€zzel nem vagyok ember. Mire Gy6z6 kegyetle-
niil lehordott: ,,Akkor 6n mfi6v6legyek?" Ugyanis egy keze hiSnyzott.

Albert Zs. - Szilet6s6t6l fogva.
Kopdnyi Gy. - Egydltaldn nem vigasztalt. Nekem esett. Elsz6gyelltem

magamat, 6s soha tcibb6 nem hoztam sz6ba a dolgot.
Albert Zs. - Nem is kellett vdgiil levdgni a karjdt.
Muir E. - Ezt dhitattal hallgatom, mert, 6k a DundntrtLkorszakr6l

beszdlnek. Utdna jijtt az dtvenhatos cenaira. Mi '57 ut6n keriiltiink oda,
s akkor ismerkedtiink tjssze Csorba Gy6z6veL Ez az id6 kiildnleges volt
P6cs irodalmi 6let6ben is, meg a mi 6letiinkben is. Az el6bb an6l volt sz6,
hogy akkor m6g fiatal ember volt. F6rfiasan bevallom, hogy 6n mindig
ciregnek l6ttarr. 6t. En voltam hfsz6ves, 6 negyven. 6 volt a legdregebb a
vil6gon, a nagy tisztelet miatt, amit irdnta &eztink. Nem is ciregedett
aztdn, ez igaz, mindig egyforma volt. Ott iilt egy tr6nuson. Biir nagysze-
rff humor6rz6ke volt, elbolondozott az emberrel, hogyha arr6l volt sz6.
Arra is eml6kszem m6g, hogy els6 pillanatra gyanakvdssal n6zett akkor
mindenki mindenkire. Riim nem sokdig n6zett gyanakvi{ssal. Eml6kszem
arra is, mikor fogadott be a kijr6be. Azt mondja: adok neked egy j6 ta-
n6csot, arra vigy6zz, hogy mindig te s6rt6dj meg els6nek. S ez zseniillis
tandcs, pr6b6lj6tok ki.

Albert Zs. - A hdtam mdgdtt 6reztem. Akdr magrdndletemben, de kii-
lijnijsen a r6di6s munk6mmal kapcsolatban. Tdmaszra volt sziiks6gem,
Csorba Gy6z6vel lehetett levelezni, mindent el lehetett neki mondani, az

ember tudta, hogy nemcsak nagy kdlt6, hanem becsiiletes, b6tor, j6 it6le-
t$ igaz ember. Az 6 tandcsut br{tran meg lehet fogadni.

Mzir E. - Nemcsak irodalmi tandcsokat adott. odavitte az ember a kis
koszlott novelldjdt, elolvasta, 6s akkor azt mondja: dreg, h6t ez egy...
sz6val megmondta mindig 6szint6n, hogy micsoda. De egy6bk6nt is le-
hetett t6le tanulni, olyan volt, mint az apdnk. Val6ban. Es akkor sziiksdg
is volt rd, mert '56 utrdn az6rt el6g sok ziirzavar volt. Mindig helyretett
benniinket. ir6nak is helyretett benniinket.

Csorba Gv6z6

Tiisleis Tibor - 1953-ban keriiltem Pdcsre. Ezek zord 6vek voltak, az
ijtvenes 6veknek m6g a kcizepe is. Csorba Gy6z6t szem6lyesen 1958-ban
ismertem meg, a D6ryn6 utci{ban egy m(ivel6ddsi h6z bejdrata el6tt
tal6lkoztunk. B6rdosi N6meth Jiinos mutatottbe Gy6z6nek, 6n inn6t sz6-
mitom a vele val6 kapcsolatunkat. Otvenkilenct6l pedig a Jelenkor szer-
keszt6je lehettem, hatvanndgyig, 6s ebben az id6ben pedig az, ami isme-
rets6gnek indult, munkakapcsolattii lett, 6s tal6n elmondhatom,, hogy 6vek
sordn bariitsd ggd v 6lt.

Csorba Gy6z6 kitiin6 szerkeszt6 volt. Szerkeszt6ti{rsam volt, akit6l 6n

ah,kor, azzal a tizennlgy 6v korkiilcinbsdggel, term6szetesen sokat tanul-
hattam. 6 kor6bban m6r a Sorsunft szerkeszt6s6ben rdszt vett, a Dundnffil
szerkeszt6s6ben is, 6s sajidt foly6irata is volt Iv cimmel, amelynek ugyan
csak egyetlen szi{ma jelent meg,

Kopdnyi Gy. - Milyen biiszk6k voltunk erre! Egyszerre k6t foly6ira-
tunk volt! A Sorsunk 6s az.iv. Ebben inditotta el Koddly Zoltdn azEnek-
16 Ififsdg cimfi mozgalmat, ebben jelent meg Weiires Sanyi Liba-pdk ci-
mii verse, Martyn Feri rajzn szerepeltek ebben a szdmban, ds persze, mi.
Azdrt adta ezt a cimet Gy6z6 a lapnak, mert egyetlenegy ivb6l 6llt. A
p6nzb6l, amit 6n szereztem egy fura mec6n6st61, ennyire futotta. Sajnos,
a lapot az infl6ci6 mag6val sodorta. De nagyon bi.iszk6k voltunk rd m6g
igy is.

Ttiskds T. - Ha 6 a Jelenkom6l a versrovatnak a gondoz6ja volt, ez
sokkal tdbbet jelentett, mint egyszeriien csak versek v6logat6srit. 6 tttUU-

nyire plusz, minusz, k6rd6jelekkel szokta a k6ziratban kifejezni a v6le-
m6ny6t 6s a min6sit6s6t, 6s hogy 6n, az akkor nagyon tanoncos szerkesz-
16, egyeztessem a v6lem6nyemet az dvdvel, 6n a kdziratok dtad6sa el6tt a
papir hdtlapjdra magam is tettem jeleket. Plusz, minusz 6s k6rd6jeleket. Es
persze, hogy iiriiltem, ha a kett6nk v6lem6nye, az 6 v6lem6nye, a tud6s
szerkeszt6d, a kitiin6 kijlt66, 6s a fiatal szerkeszt66 egybeesett. igy voltunk
munkakapcsolatban Gy 6z6vel eg6sz hatvanndgyig, amig a Jelenkaa ahogy
Werires Sdndor mondta, nem viilt ,,Csorb6tlannii 6s Tiisk6tlenn6".

Bert6k Ldszl6 - Mondhatnrlm fgy is, hogy az els6 takllkozrisunk olyan
volt, mint amikor a magasfesztltsdgfi 6ram megiiti az embefl.lin l6t6sb6l
ismertem mdr 6t. 1965-ben jiittem P6csre Somogy megydb6l, feles6gem-
mel egytitt mdr, 6s 6n annyira megrettentem az itteni vdrosi l6tt6l, meg az
egzisztencifilis bizonytalansdgt6l amibe itt keriiltem, hogy vissza akartam
menni. Elmentem hozz6 elbricsrizni.Ez egy f6lnapos beszdlget6s volt, ami-
kor 6 nagyon kem6nyen, 6s hatiirozottan 6s nagy rdbesz6l6 kdszs6ggel
meggy6zott, hogy itt kell maradnom P6csett. ,,Mert ha kieldgit lluged az,
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hogy Juli ndninek meg Jancsi b6csinak tetszenek a verseid, akkor menj
csak vissza. De ha valami akarsz lenni, akkor itt kell maradnod."

H6t ez volt az els6. Ett6l fogva rigy vettem 6szre, hogy figyel rdm, min-
dig megmutattam neki a verseimet 6s - Ttisk6s Tibor emlitette, hogy
jeleket szokott rdtenni, plusz jelet, meg minusz jelet, deh6t 6 oszt{lyozni
is szokta a verseket, amit, mint kideriilt, Wedres S6ndort6l tanult, ezt el-
6rulta k6s6bb. Tal6n az 6letrajzi interjti kdtetdben is elmes6li, l{61 5-ig
osztillyozta a verseket. Nagyon szigoni volt.

Azt6n k6s6bb mdr a m6sik szakasza volt a mi kapcsolatunknak, amit
mdr ink6bb ahhoz hasonlftan6k - az el6bb a magasfesziilts6gfi 6ramiit6st
mondtam - ezt ahhoz hasonlitandm, amikor egy vdrod utcdi este sorban
kivildgosodnak. Ez akkort6l volt, amikor visszajdtt a Jelenkor szerkeszt6-
s6g6be. Ugye, mikor Ti.isk6s Tibort kiakolb6litonrdk a Jelenkorb6l 1964-
ben, azt ktjvet6en, n6hdny h6nap mrilva Gy6z6 is tilvozott a szerkeszt6-
s6gb6l, 6s csak akkor jdtt vissza 1977. janurir elsej6n, amikor egy 6ve mi{r
6n is ott voltam. Ett6l kezdve keriiltem 6n szorosabb, mondhatniim, a k6-
s6bbi id6kben mi4r bar6ti kapcsolatba, mondhatniim, hogy atyai barritom
volt az utols6 6vekben, amikor mdr oddig jutottunk, hogy nekem is meg-
mutatta mindig a verseit, 6s akkor szokta mondani azt, hogy: legy6l szi-
goni, de igazs6gos.

TalSn nem nagykdpfis6g, ha ezt mondom: 6n rigy tekintem, hogy a
XIX. szdzad az els6 vildgh6borri v6g6n 6rt v6get valahogy, 6s ott kezd6-
dik a XX. sz1zad.6 el szokta mondani, hogy azt mondti{k neki a szijlei:
akkor sziilett6l, amikor az oreg kirdly meghalt. Teh6t azon a napon sziile-
tett 1916-ban, amikor Ferenc J6zsef meghalt. Ett6l kezd6d6en 6, 1995-ig,
amig meg nem halt, szinte az eg6sz szdz;adot meg6lte. Ezvolt az azid6szak,
Trianon, egyebek, Magyarorsz6g ilyen pici lett, P6cs szerepe megn6tt.

Albert Zs. - Gy6z6 ott ezt vfgigcsinr{lta.
Bert1k L. -6 a harmincas 6vek v6g6n kezdte, de valahogy rigy visz-

szanyflik a dolog oda az els6 Batsdnyi Kdig, amikor itt Kolozsvr4ri
Grandpierre-6k egyetemistdk voltak.

Albert Zs. - Mivel ide egyetem keriilt.
Tilskds T. - Az Erzs6bet Tudom6nyegyetem P6csre keriil6se szellemi

br{zist, egy trizhelyet jelentett a vdros 6s az itt 6l6k szdmSra.
Bertdk L. - Az is Trianon kijvetkezm6nye volt.
Albert Zs. - Btilcs6szkar is volt itt.
Ti.iskds Z - Erdekes, Gy6z6 egy6bk6nt jogdsznak k6szijlt, jogi egye-

rcmetvegzett.
Albert Zs. 

-Mi6rt?

Csorba Gv6z6

Tiiskds T. - O ugyan nem szerette, ha valaki f6l karjdnak hi6ny6t
akrircsak szemmel is 6szreveszi, ha a kabdtjdt valaki felsegiti. Furcsa m6-
don az 6 nev6ben benne van a testi csonkasdga is, 6s ezdrttal6n akozdp-
iskola nagyszerff elv6gz6se, 6retts6gi ut6n taliln nagyobb l6tbiztonsdgot
ldtott egy jogi prily6ban, mint bijlcs6sznek menni.

Albert Zs. - Csorba is, meg a Gy6z6 is.
Tiiskds Z - Igen, hrit Victor Pannoniusnak mondhatta mag6t, ebben

m6g Janus Pannonius is benne van, ez egy soksz6hi n6vmithol6gia, de az,
hogy Gy6z6 abal kezdt tudta csak nyfjtani k6zfogdsra, tehdt az a cson-
kas6g, amit 6 szile6set6l kezdve elviselt.

Albert Zs. 
-Hdnyadik 

gyermek volt 6?
Tiiskds Z 

-,,Kilenc 
kriziil nyolcadiknak sziiletett" ahogy az Ocsrtdd

4vekben is mondja.
Albert h. - 6 reformi{tus volt. 6s az itteni katolikus eirnndziumba

j6tt.
Tiiskds T. - Ajezsuita gimnriziumba.
Albert h. - Egy eg6szen szeg6ny vasutas csalddnak volt nyolcadik

gyermeke.
Bert6k L. - Cimfest6 volt az idesapja a vasritndl.
Tiiskds Z - Amikor 1931-ben P6csett megalakult a Janus Pannonius

Tdrsasdg, amely maga kdr6 gy(ijtiitte mdr a fiatalokat, 6s 1941-t6l pedig
megindult a Sorsunk foly6irat, akkor m6r Gy6z6 kapcsolatba keriilt a
Sorsunk szerkeszt6j6vel, Vdrkonyi Nr{ndonal, a p6csi egyetemen, a biil-
cs6szkaron tanul6 Tak6ts Gyuldval, Kolozsvdri Grandpierre Emillel, Weij-
res S6ndorral, Tatay Si{ndorral, teh6t Gy6z6 ktirtil is egy szellemi mozg6s
volt, amit mi mint mriltat ismertiink t6le. En hdlds vagyok azdrt, hogy 16-

dcibbentem arra, hogy a tdrt6nelem, m6g P6cs irodalmdnak tcirt6nete sem
az 6n szilet1semmel, vagy P6csre keriil6semmel kezd6dijtt, hanem nagy-
szerii emberek mfkiidtek itt, 6s kitiin6 m(vek sziilettek mdr a k6t h6borri
kijztjtti id6ben is. Es ezt mi, akkor idekeriilt fiatalok szivesen megtanultuk,
6s ennek egy nagy kdzvetit6je volt, a legendriknak is, 6s a tdrtdneti val6-
sdgnak is Gy6z6.

Kopdnyi Gy. - A Sorsunk volt az 6n sziimomra az igazi nagy dolog.
Mzdr E. - Wecires Sanyikdr6l mesdlt sokat Gy6z6.
Kopdnyi Gy. - Amikor te m6g alig 6lt6l. Akkor az 6 hwordrz9ke

sokkal er6sebb volt. A v6gdn nem tudom. A v6gdn, mindenki azt mond-
ja, nagyon keserf ember lett.

Albert Zs. - Nemcsak dtvenhat ut6n nyomtdk el. A r6di6ban ez nem
rajtam mflott, nem 6n szerkesztettem a verseket. Akkor kiildtjtt nekem

i/
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olyan leveleket, hogy 6t itt nem ismerik el, hogy a Magyar Rddi6ban azt
6li meg, amit Aprily annak idej6n, mikor a kiad6i lektorn6 azt mondta
neki, hogy pr6zafordit6sdnak versr6szlet6t majd egy kdlt6vel fordittatj6k
le. Es vele a hetvenes dvekben bdntak igy.

Kopdnyi Gy. - Amikor a konyvtrir igazgat6ja volt, egy ideig 6n is
beosztottja voltam. Akkoriban szerzett be a vdros ndh6ny festm6nyt, kdz-
tiik pdr Egry-k6pet, melyet Gy6z6 k6r6s6re a kdnyvtrirban helyeztek el.
Ekkoriban a sz(ik helyis6g val6s6gos bricsrij6r6 hely volt, illett bekukkan-
tani Gy6z6hoz azoknak, akik adtak a j6 hirtikre. P6r sznob is megjelent,
hosszasan id1ztek ndlunk, Gy6z6 rettenetesen unta 6ket, ki.ildndsen a

nagyk6piis6giik miatt.
Elhatrlroztuk, hogy m6resre tanitjuk 6ket. Az egyik Egry-k6pet meg-

forditottuk. Fejjel lefel6. Vagy k6t h6napon dt l6gott a falon ebben a szo-
katlan 6llapotban. Ezek az ijdonddszok, akik csak arra eskiidtek, ami m6r
a ,jiiv6be mutat", megbdmultr{k, elmdleteket gydrtottak a miihoz. Egy sem

akadt krjztiik, aki rdjdtt volna, hogy egy - szdmukra konzervativ - Eg-

ryt bdmulnak meg. Remekiil mulattunk rajtuk.
Kohlmann-nd Sink6 Judit - En Gy6z6 bdcsit 1975. okt6ber elsej6vel

ismertem meg, amikor 6retts6gi ut6n odakertiltem a ktinyvtdrba dolgoz-
ni. Term6szetesen foglalkoztunk 6retts6gi el6tt P6cs irodalmi 6let6vel, 6s

hallottam r6la, de hr{t fogalmam se volt an6l, hogy 6 a Megyei Ki5nyv-
t6rban dolgozik, 6s bizony egy kicsit f6ltem a bemutat6sniil, nem is tud-
tam elk6pzelni igazdb6l, hogy milyen is lehet egy ismert kdlt6. Taldn egy
kicsit trils6gosan zirk6zott, mogorva - 6s helyette egy v6gteleniil ked-
ves, szer6ny valakit ismertem meg, akivel v6giil is az 6vek sordn tulajdon-
k6ppen nyolcvankilenct6l miir eg6szen szorosan, 6s tigy egyiitt dolgoz-
tunk, hogy 1989-t6l mdg a szobdnk is ktjzds volt, megosztoztunk rajta.
Ugyanis 6 rendszeresen keddenk6nt jdrt be a kdnyvtrirba dolgozni, akkor
6n a szobdt dtadtam neki. A helytdrt6neti cikk-kivdgatokat rendszerezte,
szakozta.

Albert Zs. - Mened6k is volt akkor e kdnyvtdr, ahol kapcsolatba
keriilhetett emberekkel, nemcsak dolgozni j6rt oda.

Tilskds Z - A tisztel6it is ott fogadta.
Kohlmann-nd.t J. - Igen, veliink is, a koll6gdkkal olyan kdzvetlen,

kedves viszonyban volt, mdg az ember csal6djdt, gyerekeit is szinte n6v
szerint ismerte.

Egy id6ben nagy divat volt, hogy megiinnepeltiik egymds ndvnapji4t
a kdnyvtdrban. Akkor m6g kevesebben voltunk, Margit n6ni persze cso-
ddlatos pog6csrikat, siitem6nyeket hozott, aztdn ez valahogy ellaposodott.
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Mikor 6n iitvettem az osztilly vezet6s6t, '89-ben, 6s szorosabban egyiitt
dolgoztunk, akkor a ldnyokkal rigy gondoltuk, hogy miutdn 6 kedden-
k6nt bejiin, az6rtvalami apr6 figyelmess6ggel, jelk6pesen megktiszcinttit-

ti.ik. Iis viszonzdsk6ppen mindannyiunkhoz, kiilon-kiiltln verssorokat frt.

A vers cim6t 6latinul irta, magyarul a kijvetkez6: ,,Dics6it6 k6ltem6ny a

kijzelemben dolgoz6 kdnyvtrirosn6khoz." Ez valami annyira kedves 6s

maradand6 eml6k t61e, annyira meghat6, hogy ezt az6ta is 6rzijm, a bo-

rit6kban, amibe betette, hogy csak akkor bontsuk fel, ha mdr elment,

V6gtelen j6 humora volt, amikor dedik6ci6kat kdrttink t6le, minden-kinek

szemllyhez sz6l6an dedikdlt. 1986-ban jelentek meg Janus Pannonius Pajzin
epigrammdi, nagyon sz6p kiad6s, 6s akkor dr6ga kclnyvnek szdmftott, 230

forint volt, megvettem a fdrjemnek, 6s a kiivetkez6t irta bele: ,,Kohlmann
Ferenc f6rfitd'rsamnak kizrir6lagos olvasdsra szeretettel aj6nlom."

Ez is Gy6z6 bdcsi sajdtos humora volt.
Bert6k t. - Neki 6llamtudom6nyi diplomdja volt, ami doktori foko-

zattal jdrt szint6n, 6s hasonlatos az Sltalilnos jogi v6gzettsfghez, de annak,

gondolom, egy 6ga.
Albert h. 

-Kezdetben 
a vi{rosn6l volt hivatala.

Bert1k L. - Nem is gondolom, hogy 6 valaha is iigyv6d akart volna
lenni, emlitettiik, hogy nagyon szeg6nyek voltak, 6s egyetemista6vei alatt

6 mrir tanitott m6sokat, diplomadolgozatokat irt b6rben, tehdtp1nz€ttm6'
soknak, 6s saj6t maga tartotta fdnn mag6t 6s fedezte a tanuldsa kdlts6geit.
A Mozdulatlansdg 1938-ban jelent meg, 6s 6 talSn'39-ben vagy '38-ban

v 6gzett, teh6t akkor 6 mdr a saj6t k6lts6g6n kiadta az els6 verseskijtetdt.

Albert 7,s. - I939-ben lett jogi doktor.
Bertdk L - '38-ban megielent az els6 kijtete. Es azt is elmesdlte tijbb-

szcir, hogy Vdrkonyi Niindorhoz, aki itt a legf6bb tekint6ly volt, egyetemi
mag6ntani{r, ktinyvti{ros, ir6, irodalomtiirt6ndsz, hogy nem mert elmenni
hozz6. Vdrkonyi mdr tudott r6la, 6s a kdnyvtrirban iilt egyszer, amikor
Vdrkonyi odament hozz6, megsz6litotta, 6s behivta magilhoz az irod6j6-

ba. Iis att6l kezdve, amikor megmutatta neki a verseit, mondta, hogy m6s-

kor is hozza el. fgy vette be azt6n l94l-t6l a Sorsunk szerkeszt6s6g6be,

el6szijr csak valamilyen kisebb beoszt6sba, de hamarosan szerkeszt6t6rsa

lett a Sorsunlcnill. Gy6z6 ettdl kezdve a folyamatoss6got kdpviselte itt.
Albert Zs. - Evtizedeken keresztiil egym6sra 6piiltek foly6iratok, kul-

tur6lis intdzmdnyek, 6s 6 igy vagy fgy, v6gig jelen volt.
Bertdk L - Emberek jttttek ide, emberek mentek innen el. Teh6t egy-

r6szt jdtt a h6borf . 1948-ban megsz{int a Sorsunk, mert Vi{rkonyi Ndndor
is nemkivdnatos szem6ly lett; elvett6k t6le, vagy visszaadta a f.6szerkesz'
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t6i megbizatdst, mert akkor m6g ndvre sz6lt ez a dolog. Akkor jott a Du-
ndntil arrrclynek hiirom szima jelent meg, 1949 elej6n, 6s Gy6z6 valahogy
abban is benne volt, Katk6 Istvrin volt a szerkeszt6 egy6bk6nt. De ez milr
a p6rtvonal, a Rdkosi-id6k. Azt6n '52-ben kezd6dijtt el a miisodik sz6mri
Duruinnil, Szdnt6 Tibor meg Galsai szerkeszt6s6ben, Gy6z6t 6k sem ke-
ri.ilhettdk ki. Jdtt ijtvenhat, forradalom 6s szabadsdgharc, utdna Szrint6t
becsuktiik, Galsai, Orsi Ferenc elmentek Pestre.

Albert h. 
-Ezek 

kijzijtt voltak idekiildcjtt pdrtemberek is.
Bertdk L. - Igen, Gy6z6 is mindig ezt mes6lte, hogy n6h6ny 6v alatt

6 valahogy m6gis az ir6knak a ptrtlilra tudta dllitani 6ket.
Albert Zs. - Mindig asszimildlni tudta 6ket.
Tiiskds T. - Ez Gy6z6 sajdtos tulajdonsdga volt. Hogy val6ban, ha

valaki eg6szen mds indittat6ssal kapcsol6dott a P6cs-kcizpontri irodalom-
hoz, mdss6 tudta tenni. Ezt tal6n az 6n ut6domr6l is elmondhatom, arr6l
a Szederk6nyi Ervinr6l, akir6l tisztelettel sz6lok, mert 6n ugyan nem
Onsziintamb6l hagytam ott a foly6iratot, de nem Szederk6nyi Ervin aka-
ratdb6l. 6 ezt feladatk6nt kapta, nem hiszem, hogy tiltakoina ellene, ha
6n most azt mondom, pdrtmegbizatdsk6nt kapta 6, hogy tegye ttsztilba azt
a,,modernista",,,egzisztencialista" Jelenkort, amelyet Tiisk6s nyak6ba
varrtak. De ez a Szederk6nyi Ervin, aki a hatvanas 6vekben, mintha iro-
dalmunk vaskor6t 6ln6k, hogy egy Csorba Gy6z6-i kifejez6ssel jellemez-
zem azokat az 6veket, val6jdban 6vek sori{n els6sorban Csorba Gy6z6
szellemi hatrisdra, a maga fzl6s6nek sziiks6gk6ppeni viiltozdsdval egyiitt,
egy olyan 6rt6kes, rangos irodalmi foly6irattd tette, hogy 6rdemes volt
Csorba Gy6z6nek is oda visszat6rni, legfeljebb akkor mi{r ugyanazok a
bfncjk jdttek el6, Wecires S6ndor, M6sz6ly Mikl6s, Mrdndy Ivrin kijzl6se
miatt, amelyek miatt annak idej6n a hatvanas 6vek elej6n nekem volt mit
hallgatni.

Talin Szederk6nyi Ervin nev6ben is mondhatom, akivel halfldig j6
bar6tsdgban maradtam, hogy nagyon sokat kcisziinhetett Gy6z6nek.

Bert6k L. - Ezt bizonyithatom, 6s az az 6rzdsem, hogy amikor m6g
nem volt ott Gy6z6, teh6t hetvenhdt janurir elseje el6tt is m6r valamik6p-
pen Ervin bevonta a szerkeszt6sbe.

Kopdnyi Gy. - Volt egy f6lev6ltrirosa P6csnek, V6rtjs M6rton, ez e1y
grafomdniiis ember volt, nagy ranggal, aki nem hagyta b6k6n Gy6z6t...

Kaldsz M. - Es nagy erkcilcsbir6.
Kopdnyi Gy. - ...6s a nemzetkozi Vtjrtlskereszt tagja volt, mikor be-

jottek az oroszok...
Muir E. - 6 adta 6t a kulcsokat az oroszoknak.
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Kopdnyi Gy. - ...6 adta 6t a vi{ros kulcsdt az oroszoknak, imddott sze-
repelni, 6s, mondom, grafomiiniiis volt. irt valami hatszdz oldalas kcinyvet
a felszabaduli{ssal kapcsolatban, 6s szeg6ny Gy6z6nek 6tadta, hogy mond-
jon v6lem6nyt r6la. Gy6z6 teljesen ijsszeomlott, joggal, 6s f6lig sirva azt
mondta nekem, hogy valamit csin6lni k6ne, ezt 6n nem fogom v6gigol-
vasni. S a kijvetkez6t taldltuk ki: egyik nap menti.ink a Kirrlly i:tc6ban, 6s

a szinhLz el6tt jdtt szembe a m6sik oldalon Vdrtjs Marci. Nagyot kciszcin-
tiink neki, de fgy kijszijntiink, hogy ne vegye 6szre. Nem is vette 6szre,
s a ktjvetkez6 levelet irtuk m6snap neki: ,,Kedves bardtunk! (nagyon hi-
vatalos lev6l volt) Tegnap d6lutdn nyolc 6ra tizenk6t perckor a Nemzeti
Szinhdz el6tt haladtunk el, mid6n Te a m6sik oldalon ellenkez6 irrdnyb6l
jtitt6l. Nagyot koszijntiink neked 6s Te nem fogadtad el a kijszdn6sijnket.
Rem6lem, a tovdbbiakban nem tartasz bar6taidnak benni.inket. Al6ir6s,
ut6irat: (ez volt a fontos Gy6z6nek) rem6lem, a tcirt6ntek utdn nem 6haj-
tod azt, hogy a klzirataidat 6n olvassam v6gig!" Es visszakiildtik az eg6-
szet.

Szilveszterkor a kiivetkez6t csin6ltuk, kortilbeliil hatan-nyolcan, azt is
bevallom, Gy6z6 volt a vez{re ennek a ti{rsasiignak is, kcivetkez6 ttrrt6nt:
elkezdtiik a Fl6ri6n kocsmdndl, eml6kszel rdtal6n...

kiuir E. - Mi ott szoktuk befejezni,
Kopdnyi Gy. -...mi is ott szoktuk befejezni, de ez: rttal ott kezdtiik el.

Libasorban 6lltunk a pulthoz, ahogy akkoriban a pdkiizletek el6tt volt
szokds. A sorels6 k6rt egy frcjccscit, majd jiitt a krivetkez6. Nem hat frcics-
csdt k6rtiink vagy nyolcat. Mindig csak egyet. Kiilijn-kiilcjn. Majd kivonul-
tunk az utciira. Libasorban kanyarogtunk kocsm6t6l kocsmi{ig, ami nem kis
munka volt, hiszen akkoriban j6l 6lltunk kisvend6gl6k dolgdban. Lassan
fokoz6d6 borvirdgos hangulatban caplattunk 6t a viiroson, a megbotr6nko-
z6 kispolgr{rsiig nem kis megddbben6s6re. M6snap vasrlrnap volt, igy igen
sz6p kozdnsdg szeme ldttrira foglaltuk el a setat6ri jilrdaszegllyt, ahov6
letelepedtiink. Iis jdtt a d6mb6l a polgilrmester, 6s j6u az ilyen-olyan ta-
n6csnok, s ti{g szemmel meredt rdnk az el6kel6s6g. Gy6z6 nagyon el6-
gedett volt. Remekijl mulattunk...

Albert h. - Hdt akkor nagy 6let volt P6csett, ott volt Tatay Sr{ndor,
Weores S6ndor trjbbek kijzt, fiatalemberek voltak, tele voltak energii{val,
j6kedvvel 6s tehets6ggel.

Kopdnyi Gy. - Es hittel! Akkor mindnyrijan hittiink m6g.
Kaldsz M. - De h6t Gy6z6 aztiin nagyon hamar 6vatos lett, mert (ezt

nekem k6s6bb mesdlte eI) 6 a Faustot val6j6ban azdrtkezdte forditani -persze nagyon llvezte 6s gybnyiir(ien meg is csindlta - bdrki jdn hogy:
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Csorba elvti{rs, hol van a vers?! akkor 6 azt mondja - ennyire naiv is volt
persze 

-, azt v6laszolja: K6rem sz6pen, 6n most a Faustot forditom! Et-
t6l nem mentesftett6k volna 6t, Miut6n a Faust k6szen volt, kigondolt
valami fjat, megirta cin6letrajzi kdltem6nydt, az Ocsrtdd dveket. Ismerjiik
mindnydjan, a Dundnffili Magvetd egyik els6 ktinyve volt, hosszri id6
utdn. A hdborri ut6n 6 miir nem sokat jelent meg, amikor 6n bekeriiltem,
kezdtek a Dundntrtlban megjelenni gydnyrirf versei, Fodor Andris rdv6n
ktjzben a Csillagban is megjelent, 6s jott hirtelen ez az Ocsrtdd dvek, ani
megrendft6 vers.

Rdba Gyr)rgy - En ilyen eleven k6peket nem tudok fijlid6zni Gy6z6-
16l, mivel nem vagyok p6csi, 6s ezt a tfvolsdgot csak ritkdn sikeriilt 6t-
hidalni, fgyhogy minden egyes ilyen taldlkozds inkdbb iinnepi pillanat
volt. Ezek a pillanatok meg olyanok, mint amikor fdnykdpez1glp el6 ill
valaki. Az egyik is, meg a m6sik is.

Kaldsz M. 
-Dehiltezek 

viszont nagy szellemi pillanatok voltak, nem?
Rdba Gy - Nemcsak nagy szellemi pillanatok voltak. Most, ami igy

leginkdbb beugrik az eml1kezetembe, az egy holland-magyar futballm6r-
k6z6snek a kiils6s6ge, amikor ott ijltiink a Jelenkor szerkeszt6s6g6ben, 6s
a szerkeszt6s6g tagjai, meg a munkatdrsak lelkesen, brir ink6bb agg6dva
n1zt6k a holland-magyar meccset, - az egdszen mds magyar vdlogatott
volt, de azt a m6rk6z6st a hollandok nyert6k meg itt - Gy6z6 azonban
egy6ltal6n nem foglalkozott a futballal, ezzel szemben a fiatalokkal, akik
jelen voltak, 6s akik kevdsbd 6rdekl6dtek. Es h6t a futball irr{nt kev6sb6
6rdekl6d6ket fgy osztja meg a tiirsadalom, hogy f6k6nt a hiilgyek azok,
akik kev6sb6 6rdekl6dnek a futball irdnt, rigyhogy kiivetkez6skdppen
Gy6z6 is els6sorban az ifjri hiilgyek fel6 fordult. Es 6n dlveztem azt a lo-
bogdst, ami benne akkor a fiatalsdg ir6nt megmutatkozott, 6s pedag6giai
hozz66ll6ssal vegytilt, ahogy drdekl6dott az ifjri hdlgy munkati{rsak mun-
k6ssdga, dletftja ir6nt.

Kaldsz M. 
-Imddtdk 

an6k.
Kopdnyi Gy. - V6tkes, aki rosszra gondol, de kev6s ember tudott

olyan sz6pen rajongani a n6kdrt.
Kaldsz M. - Es udvarolni!
Kopdnyi Gy. - Ez nagyon belef6r abba a k6pbe, amit mi ismeriink. A

Kdnyvt6r a valamikori Apdca utcilban volt, ami 6sszektittjtte a Sdtateret
a Sz6chenyi t6rrel, m6g pontosabban, a lednygimndziumot a Sz6chenyi
t6rrel, tehdt minden alkalommal, 6ltalSban olyankor 6n is ott szoktam len-
ni, amikor 6ppen v6letleniil jtittek ki a ldnyok az iskol6b6l. Akkor m6g
nem rigy jiittek ki mint mostaniiban, sz6val nem kdromkodva, 6s tiviiltijz-

Csorba Gy6z6

ve, 6s cigarettdzva, szinte risztak, lebegtek, 6s mi Gy6z6vel ezt az 6tefi
rillapotot pr6bdltuk valamik6ppen magunkba szivni, 6s 6n se maradtam le,
de Gy6z6 ezt valami olyan lobogrissal 6lte 6t, amire 6llitom, hogy t6ny-
leg csak kdlt6 k6pes. Hogy mit vegyen 6szre az ember abb6l, ami egy fi-
zikai jelensdg, 6s kideriil, hogy tdbb.

Rdba Gy. - Nem'gondoljdtok, hogy itt van egy p6rhuzam az 6 kol-
t9szete 6s az emberi magatart6sa kiizijtt? Az a puritanizmus, amellyel lel-
kesedett a fiatal generdci6 6s azon beliil az ifiri hdlgyek6rt, dz a purita-
nizmus mutatkozik meg a kdlt6szetdben is. Amely minden sallangot elvet,
6s csak az embert6l-emberhez sz6l6 szavak6rt ds kifejez6s6rt.

Kopdnyi Gy. - Disztelen az 6 kolt6,szete, de szenved6ly is van benne.
Kaldsz M. - Nem tudom, a kdziinsdg be6rett-e mi{r erre? Eml6kszem,

ami a kcizijns6get illeti, ott volt a Pedag6giai F6iskola Pdcsett. S a f6is-
kol6sok riradtak hozzd a kdnyvtdrba. Doktor frnak mert6k csak sz6litani.
Neki meg mindenre volt ideje. Ott volt az a kis szoba, ahol 6 iilt, s ahova
kett6n6l tijbb ember nemigen fdrt be. De eml6kszem, hogy mindig rdlltak
az ajtaja eI6tt.

Rdba Gy. - Azt mondogattam ahozzdm kijzel 6ll6knak a pdcsi be-
nyom6saim alapj6n, hogyha bdrmilyen ftrldtani katasztr6fa kcivetkezt6ben
Budapest megsemmisi.ilne, akkor P6cs igazdn m6lt6 kulturdlis centruma
6s f6vdrosa lehetne az orszdgnak Egyetlenegy olyan viiros sincs az or-
szdgban, amelyhez annyi alkalom ffizne, mint P6cshez.

Sokszor j6rtam ott, a f6iskol6n el6adiisra hivtak, bardtaim voltak ott,
n6ha egyszerfien lementem hozz6juk, megl6togatni 6ket. Es persze ez
olyan alkalom volt, hogy az ember Csorba Gy6z6t nem keriilte ki. Az meg
kiiliin tetdzte az ilyen alkalmat, hogy az ember liitogat6st tett niila a kert-
ben, amely hozziltartozott az 6 eg6sz szem6lyis6g6hez. Vdgeredm6nyben
az nemcsak egy csal6d keze munk6jdval megmfivelt 6s megteremtett fdld-
darab volt, hanem egy megszeliditett term6szet. S v6geredm6nyben a ter-
m6szet is fgy 6lt az 6 tudatfiban 6s a kdltdszet6ben. Mert azdrt benne volt
az 6 puritanizmusa, az, hogy 6 a l6lek meg a l6t tdrvdnyeit kereste els6-
sorban a kcilt6szetben, nem jelentette azt, hogy a kiilvildg abb6l ki volt
z6rva. Megszeliditett kiilvilSg volt, amelynek mintegy jelk6pe volt az, hogy
a kertben 6lt.

Albert k. - A kijltdszet6nek a kert olyan r6sze, amib6l aztdn sok
mindent kibont.

Rdba Gy. - Hogyne, kcizponti motivuma, nagyon fontos motivuma.
Tilskds Z - A kert nrila a term6szetet jelenti, az 6vszakok villtozdsdt, a

sziilet6st 6s a haldlt. Ebbe a term6szetbe tudta 6 a l1tez1s k6rd6s6t is
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kifejezni. Ez a termdszet az 6 szem6lyes dletdhez is hozzdtartozott, tehdt
aznk a lak6sok, amelyekben 6 P6csett 6lt, azok valahol mindig kerttel kij-
rtilvett hdzak voltak. Az a verse is, amelyben az egyk ldnya sziilet6s6t

megirja, Mdrcius cimmel, olyan lak6s volt, amelyhez kert tartozott, 6s a kert
v6g6ben a r6gi p6csi vfufalnak egy maradv6nya, a b6sty6ja, amelyhez rigy
tapadthozzf egy lakr6sz, hogy ott 6 dolgozhatott is, alkot6szobdja volt n6ki.

Iis v6giil, azt hiszem, hogy az 6let6nek is ez a Damjanich utcai kert
maradt az utols6 mened6ke, ahol ismerte a szam6catiiveknek a sors6t, a
nyil6 kdrtefa vir6g16t, 6s a f6t is mindig rigy ldtta, hogy abban benne van
a gydkere, benne van a tcjrzse, a term6se, mfltja, jdv6je, 6s a maga 6lete
is. Es ebbe beletartozott tal6n a rem6ny motivuma is, amit 6 nagyon meg-

szenvedett hittel fejezett ki mindig, 6s azok, akik materializmust l6ttak be-
le az 6 ktjlt6szetdbe, az ellen 6 maga tiltakozott leghati{rozottabban. 6
val6ban a dolgokat egysdgben liit6, a vildgot teremtett val6sdgnak ldt6, a
realitdst 6s a realitds fdlijttit elfogad6 kdlt6 volt.

Kaldsz M. 
-Bizonyosan 

jr4rt6l a lak6s6n. Amikor a ldnyai kicsik vol-
tak, az feledhetetlen volt. 6 egy kis cs6ben - spejz lehetett el6tte, vagy
cselddszoba - annak is kicsi volt, ott kdnycikdlt, amikor mentem. Kint
irt6zatos nagy elevens6g, a h6rom kisldny, anyjuk pr6b6lta volna terelni
6ket ide-oda. Egyikn6l 6ppen bili volt, vonult mindenen keresztiil 6s ka-
cagott.

Mzdr E. - Ha mi{r itt tartunk, el kell mondani, hogy mennyit segitett
neki a felesdge, Margitka, Gy6z6 mindezt nem tudta volna v6gigcsinrilni
n6lkiile..S nekem r6ad6sul egyik legkedvesebb versem, amit 1hozzd kt, a
Fordfton kigyd.

Kakisz M. - Yalanelyik nap vettem el6 utols6 kijtet6t, ami most je-
Ient meg mdr a haldla utdn. Kor6bban aTiszatdjban lehetett olvasni n6-
hdny vers6t, az egyik cime: Hidba. Semmi m6sr6l nem sz6l ez, a Csorb6-

n6l is szokatlan puritan, de hihetetlenijl korszerfi eszktjzdkkel megirt vers,

szinte semmi forma, csak annyi, hogy elmondja:6n, a teljesen lehetetlen,

te, aki az 6letet jelenited meg, 6n, aki az ostobasdgot, a hal6lt... Hosszri

vers. Fantasztikus vers. Volt id6, amikor ilyen versr6l, mondjuk valaki esz-

sz6t irt volna, hiit most mfrr ez nem tiirtdnik meg.
Albert Zs. - Az eg6sz csalddjdr6l : jra meg fjra irt, a li{nyokr6l, a szii-

1eir6l. a testvdreir6l.
Kaldsz M. - A l6nyokr6l nem is besz6lve. Amikor Zs6fika elment,

kiilfrildre ment fdrjhez, Ndmetorsziigba. ..
Mzdr E. - Az nagy szivlciv6s volt.
Kopdnyi Gy. - A m(ivelts6ge n6ha nyomaszt6 volt.

Csorba Gy6z6

Liuir E. - Mi ktloniisen 6reztiik. mi mdr a R6kosi-rendszer mfive-
letlen alakjai voltunk.

Kopdnyi Gy. - M6g kevesebbet kaptatok az 6lett6l.
Itzdr E. - Alland6an &ezt;ik azt a fantasztikus ftil6nyt, ami egy6b-

k6nt nemcsak 6benne volt, hanem az eglsz generi{ci6ban, a Lovdsz Pali
bdcsit6l kezdve.

KaldszM. - Mondok m6g egy nevet, ha mdr err6l a miivelts6gr6l van
sz6: Fdbidn Pista bdcsi.

Kopdnyi Gy. - Hatalmas, k6tmdteres ember volt, 6ridsi pocakkal. Ma-
ga volt a k6t l6bon jdr6 dletdrdm.

lizir E. - Sz6val ez egy csapat volt Gy6z6 kdriil.
Kaldsz M. - Bn fgy f6ltem kitztiik lenni, nem fogod elhinni Ervin,

6ppen az ijrijkcis hahotdjuk, Gy6z6 sz{jhizdsai, mindig azt hittem, rajtam
nevetnek. Borzaszt6 volt.

Albert Zs. - No, de nemcsak sz6jhrizdsok, hanem ott volt a gydny6-
16, ragyog6 szeme. Hadd mondjam el ezt 6n.

Kopdnyi Gy. - Igen, ezt egy n6nek kell elmondania. De az6rt hadd
mondjam el, hogy vonzi{skijre volt. Mint Vr{rkonyinak, aki odacsalta
Hamvas B6ldt, Takdts Gyul6t, Morvay Gyul6t. En bi.iszke vagyok rii, hogy
Hamvas B6la klziratait a saj6t kez6b6l vettem 6t. Mindent ott olvastunk
el. Kikaptuk egymds kez6b6l,6s faltuk. Mi t6liik tanultunk meg mindent
igaz{n.

Kaldsz M. -De ez a Dundntfilra is vonatkozik. Ott mi{r Hamvas B6la
nem jelent meg. De erre mfu 6n emldkszem, a Dundntrtl val6ban nagyon
j6 foly6irat volt. Szdnt6 volt, ugye, huszonhat-huszonnyolc 6vesen a f6-
szerkeszt6. Olyan vakmer6 volt, olyan istenteleni.il ravasz, ugye, ott volt
a cenzira. Fdl kellett vinnie mindegyik szr{mot Pestre. Ezt 6rdemes el-
mondani - tisszerillt a szdm, fijl kellett vinni a miniszt6riumba. Ott meg-
n6zt6k. Szr{nt6n kfvijl, nem tudom, sikeriilt-e valakinek ilyen az 6letben.
Nem tudom milyen elvtiirs a kdziratokat iltlapozta, azt mondta, na j6,
pecsdteltesse le odakint, az ,,elvt6rsn6n6l". Az elvtdrst6l az elvtdrsn6ig
Szdnt6 azt6n kicser6lte a k6ziratot. Kint mdn azt pecs6teltdk le kem6nyen,
ut6na csoddlkoztak, hogyan keriilt ez a novella, ez a vers a lapba. De kel-
lett Gy6z6 hihetetlen tekint6lye is. Az, hogy Szab6 L6rinc ki.ildijtt tizen-
k6t verset. El6szcir egyet, s Csorba irt neki: L6inc, ne egy verset kiildj. A
huszonhatodik dvb6l, azokb6I a gydnydrf szonettekb6l. Az, hogy nagy
kcjlt6ink sorra jelen voltak, Gy6z6 6rdeme volt. Es ott volt Galsai.

Kopdnyi Gy. - Eln6z6st, de ott voltam 6n is. Hidf6dll6s lettem Pesten.
En j6rtam az itteni ir6kndl, ekkor ismertem meg Tamr{si lront, Tersdnsz-
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kyval akkor kezdtiink egyiitt inni. De az is hozzfltartozlk a tiirdnethez,
hogy Csorba anyagilag mindig rosszul volt eleresztve.

Kakisz M. - Nagyon nehezen 6lt.
Albert Zs. 

-Konyvtdros 
volt, hdt mit fizettek egy kdnyvt6rosnak, 6s

volt hdrom gyereke.
Kakisz M. - 6 volt az drirktjs igazgat6helyettes, mert igazgat6 nem

lehetett. Az hol a Halfdr Rudi volt, hol Tarja Bdla. Aki olyan verseket
gydrtott: ,,Tudja minden csecsem6, / hogy a midnk a jdv6"

Kopdnyi Gy. -Ez alegszebb k6t sora: ,,Egy szdp tavaszi reggelen, /
sdtdltam kiinn a tengeren"

Kaldsz M. - Eszembe jut saj6t kezd6 id6szakom, Gy6z6lei.ilt az em-
berrel. tin ,,tengereket" nem irtam, legfeljebb tengerih6ntdst - szdpen,
gondosan v6gigmentiink sorr6l sorra. Egyr6szt nagyon kedves volt, mds-
r1szt el6g kimdletlen. Mi volt az a vardzsa, hogy ezt az ember felt6tleniil
megszokta, nem tudom mfig sem.

Albert Zs. - Szeretettel csin6lta.
Kaldsz M. - Igen. Kezdtem 6n is elterpeszkedni sz6pen, irtam...

Szant6 egyszer azt mondta: De sok az ararLy megint, jdnnek majd a fi-
niincok! Sz6val frtam ezeket az igynevezett szdp verseket, Gy6z6 ezt
megunta. Hogy itt se t6, se tova, mindig \gyanaz.

A szinhdz mellett volt akkor egy kis m(iv6szklub, ott iiltiink, s egyszer
teljesen viiratlanul, elkezdett besz6lni. Azt mondta: Tudod mit? Ha olyan
akarsz lenni, mint Falu Tam6s, csak ird tov6bb ezeket. Ennek igazdn el6z-
m6nye sem volt. Cscind lett, senki nem mert megsz6lalni, 6n lila voltam
a r6miilett6l meg a sz6gyent6l.

Iiuir E. - Gy6z6, persze jogosan, n6ha gonosz volt az emberhez.
Nekem egy kis novelldmra, ami fgy ldtszik, politikailag nem tetszett neki,
azt mondja: ezt niefi lnhozzdm hoztad? Mi6rt nem az X elvtiirshoz, 6s

megnevezte a Baranya megyei piirtbizotts6g els6 titk6r6t. Nagy tanulsdg
volt sz6momra.

Kaldsz M. 
-Igen, 

de 6n rigy eml6kszem most vissza 16, hogy elkezd-
tem gondolkodni, pdnikszerfien, hiszen igazavolt. Akkor ldpett 16 a tyfk-
szemeinre, amikor sziiks6g volt ri{. 6 szerkesztette az els6 kdnyvemet is.
Es m6g valami, amit 169 nem csin6lnak. Nem tudom, mi6rt nem csin6lj6k,
bdr ismerem a foly6iratok helyzetdt. Az els6 ktjzl6sn6l egyszerre h6t ver-
set hoztak le t6lem. S azt mondta Gy6z6, persze Sz6nt6 Tibor is, ,,az6rt
ennyit, hogy megiegyezz1k a nevedet."

U.zdr E. - Orsz6gos tekint6ly volt. Abban az 9rtdkrendben, ami
szilmitott.

Csorba Gy6z6

Kaldsz M. - Az volt, de azdrtbflntottdk is... Nekem elmesdlte egy-
szer, hogy a kiinyvh6tre megjelentek P6csett a f6vrirosi kdlt6k. Az em-
bernek m6r a vicc jutott az eszdbe, hogy ,,megoldan6nk mi ezt helyi vi-
szonylatban is, nem kellenek ide f6vrirosi mfv6szek". De j6ttek. S Gy6-
z6 olyankor gonosz is tudott lenni: Adjanak k6t hdt szabads6got, annyi id6
alatt megirom ennek a.kcjtetdt.

Nem volt hajland6 odaijlni szint6n a hatvanas 6vekben, a f6v6rosi p6rt-
kdlt6khijz. Utt ttittin asztalndl a Nddorban, ndzett maga el6. Elment a toa-
lettre az egyik, s azt mondja: Te mi6rt iilsz itt? Gy6z6 azt felelte: N6zem
ezt a falat. - HAt n6zd csak. Olyan ez, mint a te vllilgndzeted 

- mondta
a f6viirosi rir, 6s tov6bbment. Ez Gy6z6t hihetetleniil s6rtette, 6vek mrilva
is morgott miatta.

Mzdr E. - Egy6bk6nt a XX. szilzadban kevds ilyen eset van, hogy
egy ilyen formdtumri kijlt6 nem jdn Pestre, hanem ott marad a sztil6he-
lydn.

Kopdnyi Gy. - Akkor milr benne volt ebben az ij h6zban, ami nekem
is tetszett.

Mzdr E. - P6csett sztletett, 6s ha meg is emlitette n6ha, hogy elmen-
ne P6csr6l, soha nem gondolta komolyan.

Koptinyi Gy. - Engem bizott meg azzal, hogy n6zzek ktjriil.
Albert Zs. -Ez citvenh6tben volt?

. Koptinyi Gy. - 6tvenn6gy, citvenijr kiiriil. En dtvenegyben jirttem el.
Alland6an azon triprengtiink, hogy mit lehetne csindlni. Egyszer csak j6tt
egy 1ev6l, mely igy kezd6dtjtt: ,,En mdr innen nem fogok elmenni soha."

Kaldsz M. - 
tEn Sz6kesfeh6rv 6n6l jtrtarn az 0j irds szerkeszt6s6g6be.

Meg6rkeztem vonattal a D6libe, 6s mentem a metr6l6pcs6n lefel6. Egyik
alkalommal ndzem a sort rigy magam el6tt, l6tok egy kalapot, egy l6dent,
f6crintollat a kalapon...

Kopdnyi Gy. - Ez csak Tak6ts lehet.
Kaldsz M. - ...e2 csak Takdts Gyula lehet. D6lcegen megy lefel6. Ma-

gabiztosan. 6 volt. Tudtam, az 0j irasba bejcin, rigyhogy nem futottam
ut6na. Volt egy mdsik alkalom. Oda6rkezem a l6pcs6 tetejlhez, ott 6ll
Gy6z6. Azt mondja: ,,Itt dllok, nem is tudom, mi6k. Nem merek rdl6pni.
Nem merek elindulni." Ez nagyon rossz id6szaka lehetett. Azt6n egyiitt
mentiink az AstoriSig, ahol 6 megsz6llt, mert valamilyen irodalmi rendez-
v6nyre 6rkezett,6s onrldtt a panasz bel6le. En mindig azt hallottam t6le,
hogyha cincogtam kicsinyes dolgokon, meg s6rt6dcitts6gemben egyebeken:
,,Nem kell ilyesmivel tijr6dni. Honnan veszed, hogy ezzel tcjr6dni kell." Es
azon a rcjvid riton, ami valahogy nagyon hosszfnak tfint, egyebet se hal-
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lottam t6le, csak panaszt ds panaszt olyan dolgokr6l, amire nekem bizo-
nyosan azt mondta volna: ,,Mi ttjrt6nt veled, mi6n kell ilyesmivel trir6dni?"

Itzdr E. - Ez hdnyban volt?
Kaldsz M. - HAt ez m6r a hetvenes 6vekben volt. P6lddul, r6la nem

k6sziil ki5nyv. ,,Meg fogok halni, - mondta komoran, - 6s ez a konyv
m6g mindig nem jelent meg."

Muir E. - De elkdsziilt.
Kopdnyi Gy, - Az utols6 pillanatban.
Kakisz M. 

-Korilbban 
azt mondta volna, kit 6rdekel, hogy r6lam mit

irnak!
lluir E. - Voltak depresszi6s id6szakai.
Kaldsz M. - Egy m6sik eml6kem, 6ppen az ellenkez6je. Berlinben

voltam, 6s csak nydron jdttem haza, ahogy 6ppen az 6 utols6 6veiben Stutt-
gartb6l. Innen csak napokrajottem hazanydron,6s nem l6ttam ttjbb6.

Amikor Berlinb6l jiSttem haza, lementem R6vfi.ildpre, vonattal. Ott vdrt,
f6lk6szen 6llt a hSza akkor. Epitgett6k, ,jobb m6dr1" lett a csal6d, az 6
szemdben legaldbbis. ,,Minek s7"!" - mondta nekem.- ,,6n nem 6rtem."
Ftjlvonultunk az emeletre, fgy el6ttem van, m6g nem volt ablak sem iga-
zi{n, csak lent. Leiiltiink :6.gy tiz 6ra tdjt, este h6t 6ra kijriil indult, azt hi-
szem, az utols6 vonat, mi hat 6rdig filtiink, fcil sem dlltunk. Beszdlgettiink.
F6leg 6 besz6lt. Margitka id6nkdnt fiiljiitr ,,Nem hidnyzik nektek semmi?
Nem akartok eb6delni?" - ,,H6t, nem vagyunk 6hesek" - mondta Gy6-
26. - ,,Azt fogja hinni Marci, hogy irigy vagy 6s nincs mit enni.ink."

Es v6gigbesz6ltiik a napot, semmi nem hi6nyzott, ez tal6n a p6csi
6veket leszdmitva a legszebb eml6kem r6la. S akkor olyan derfis volt, 6s

olyan fdlszabadult, s id6nk6nt rigy koriilndzett: ,,Ezen a sziirny( helyen
Ultink mi itt, ez az 6nhdzarn?"

Albert Zs. 
-Egydbk6nt 

nagyon j6l lehetett vele beszdlgetni. En is, ha
volt valami hivatalos tiriigyem 16, lementem P6csre, ott iilt a Jelenkor
szerkeszt6s6g6ben, vagy a ktinyvtrirban, 6s besz6lgettiink, mrir nem tu-
dom mir6l, sok6ig, vagy volt amikor a fdrjemmel egyiitt elmenti.ink hoz-
zdjuk, 6s 6rdkig tudtunk vele beszdl getni. Az mindig olyan er6t ad6, tisz-
tit6 besz6lget6s volt.

Mzdr E. - Mindenr6l megvolt a v6lem6nye, s olyan frappdns dolgokat
tudott elmondani p6lddul a v6ros €letdr6l, amikor az ember visszament
P6csre, s olyan j6l jellemzett mindent.

Kaldsz M. - Voltak r6gi ttirt6netei. Jdrtak valahol, irodalmi esten,
sehogy se akart gyiilekezni a kcizdnsdg. Akkor 6 ki6llt s azt mondta:

,,Tess6k bemenni, itt osztjdk a szemllyazonoss6gi igazolv6nyokat." A

Csorba Gy6z6

m6sik, az valamelyik konyvh6ten volt, 6s ott volt egy pofa, azt hiszem,
T6th J6zsefnek hivtr{k, volt ilyen...

Kopdnyi Gy. - T6th Em6!, szijletdse folyt6n herceg 6s...
Kaldsz M. - ...T6th Ern6, fr6 6s kcjlt6, igen, a Nemzeti Szinhdzban

volt az est. Es akik szerepeltek, azokat az els6 sorba iiltett6k le, Gy6z6t is.
Galsai pedig 6lland6an tdrte a fej6t, hogyan lehetne Gy6z6t megtr6-

f6lni, ndha sikerillt is neki egy6bk6nt. Ezt a T6th Ern6t odahivta, 6s

mondta: ,,Ott iil a doktor f1" - mert Csorba Gy6z6 doktor fr volt Pdcsett.

,,Ott iil a doktor fr, szerepelni fog. Menjen, kdrdezze meg t61e, hogy van-e
erre neki, a p6pdt6l enged6lye?" Es ez a pofa, Gy6z6 dcibbenet6re oda-
rillt el6 6s megk6rdezte.

Kopdnyi Gy. - Nagyon tudott tombolni, S6t, megesett, hogy f6l-
pattant, elrohant. Aznap miir nem is kittuk. S utdna kiilddtts6gben keres-
tiik fel. A konyvt6rbanl. ,,Gy626, ezt meg ezt meg k6ne csindlni."

Albert Zs. - Mit6l lett olyan m6rges?
Kopdnyi Gy. - Ha valaki nagyon szemtelen volt. A mdsik: Gy6z6t

semmi nem biintotta rigy, mint ha valaki azt mondta, hogy n6gy 6rakor
itt vagyok, 6s akkor megcsin6ljuk ezt vagy azt, 6m m6g f6l tjrkor sem
volt ott. Gy6z6t ez halillosan felb6szitette. 6 ugyanis soha nem csindlt
llyet. Gy6z6ben meg lehetett bizni. Lapot szerkesztett, ott nem lehetett
gaty6znl

Kaldsz M. - Galsai azt is megpr6b6lta, ez mr{r rigy tjtventjt-citvenhat
tdj6n volt, hogy kitaldlt verseket 616 nagyjainkt6l, akikt6l a Dundntrtl szi-
vesen kirzcilt volna, de nem adtak. Galsai egy-egy ilyen ,,nagyon sikeres"
verset megirt, belevegyitette a postdba, mdg az al6ir6st is j6l tudta utd-
nozni. Egy esetre sem eml6kszem, hogy Gy6z6 rigy hosszabb szagolga-
tds uti4n 16 ne jiitt volna, azt mondta: Ezt majd Galsai adja le.

Mzir E. - Voltak kem6nyebb tr6fdik is. Egyszer Gy6z6 azt mondta
a bel6p6 Galsainak, hogy: ,,Te Grdci, itt volt a d6lel6tt.egy ember, vadul
orditott, egy nagyk6ssel hadon6sz ott, 6llit6lag teherbe ejtetted a l6ny dt ;'
Grdci els6padt, aztk1rdezte: ,,Egy vciros hajri ember?" - ,,Azt" - ,,J6zus
Mdria!" - mondta Griici, s akkor telt-mrllt az id6, 6s ezek az 6rtiltek,
Gy6z6 meg Szrint6 Tibor, egy vadidegen tirgdnek mondti{k a Sz6chenyi
t6ren, hogy legyen szives j61jdn fol a szerkeszt6s6gbe, 6s orditozzon, hogy
a l6nya, meg minden. Megsz6lalt a cscing6, az el6szobdban - amikor
benyitott valaki, egy harang megkondult - 6s egy ordit6s: ,,Hol az a
gazemberl" Azt mondja Gy6z6:,,Te Grdci! ez az a pasas!" 

- ,,6, azt
mondja, valahova..." 6s bebrijt a szekr6nybe. Az idegen, szerepe szerint
tombolva ordftott, 6s mikor a reszketdst6l az els6 kiicscig leesett a szek-
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r6ny tetejdr6l, akkor megkegyelmeztek Galsainak: ,,J61 van Gr6ci, gyere
ki, csak vicc volt az egesz."

Egy6bk6nt Marci szavaib6l kideriilt, hogy neki milyen sokat segitett
Gy6z6. Lehet, hogy csak szakmailag, de az is lehet, hogy 6lni is segitett.

Kaldsz M. - Nemcsak szakmailag. Mikor az el6bb arr6l besz6ltiink,
hogy ott volt mindig a h6tunk miigdtt, 6n arra gondoltam, ezt nem tudom
mflt id6be tenni.

Mzir E. - Nagyon szerette a fiatalokat. Akiben ldtott valami te-
hets6get, p6ld6ul Bertha Bulcsrival val6 viszony6ra gondolok. Bulcsrinak
voltak nagyon neh6z id6szakok az 6let6ben. S 6 mindig mellette 6llt, min-
dig tdmogatta. Ebb6l is l6tszik, hogy egy ilyen formi{tumf emberre min-
den viirosban sziiks6g volna.

Kopdnyi Gy. - Azt mondta, hogy mindenki otthagy engem.
lfi.air E. - Musz6j volt eljdnniink.
Kopdnyi Gy. - Nekem is.

Kaldsz M, - HAt val6j6ban otthagytuk. Muszdj megmondani! Ott-
hagytuk. Nekem akkor, abban a helyzetben kifejezetten azt mondta: ,,Menj
csak el. Senkinek nem kell itt maradnia. Menj csak el." Es azt hiszem,
6szintdn is mondta. Iigy tdrtdnt, hogy 6n Szigetvrdron voltam ndpmfive-
16, igazdb6l sose dltem P6csett. Tudtam, hogy Galsai elment, mdsok is el-
mentek. Megyek 6t Szigetvdron a tdren, valaki ki6ltja a nevemet. Ldtom,
ott tiimaszkodik Telegdi Polg6r Pista egy aut6nak, ami m6r igy'57 tdjdn
furcsa volt. Odamentem hozz6, kideriilt, 6 a megyei tisztiorvos sof6rje,
6ppen, abb6l 61. Elkezdte mondani: ,,Te mi6rt vagy m6g itt, mi6rt nem
m6sz el?" Kezdte mes6lni, hogy 6 is fijnt volt milr Pesten, Galsai6k valahol
alb6rletben laknak.

No most, P6csett megszewezt6k az ij ir6csoportot, kezdtdk szervezni
a Jelenkor cimfi foly6iratot, nem a mostanit, hanem ennek r6mes el6djdt,
sem Csorba Gy6z6t, sem engem, sem mdst nem hivtak meg. Lehet, hogy
az ember el sem ment volna. Hogy engem nem hfvtak meg, az nem sz6-
mitott. De hogy Csorba Gy6z6t nem hivt6k meg, amikor rijra irodalom-
16l volt sz6, ez az$rt...

En mindenesetre bementem P6csre, mdg aznap vagy mdsnap, 6s mind-
ezt elmondtam Gy6z6nek Hogy 6n bizony gondolkodom. S azt mondta:

,,Menj csak el." Kds6bb persze hogy rigy 6reztiik, 6n mindig is rigy 6rez-
tem, otthagytuk 6t.Igyekeztijnk is min6l tdbbet lejdrnihozz6. Egyik ilyen
sz6p emldke ennek 6ppen hatvanadik sziilet6snapja volt. Amit mdr egy
mdsik Jelenkor, Szederkdnyi Ervin szervezett. Nagyon sokan r6szt vettek.
Mindenki kijszcintijtte, verset ajdnlott neki, 6 meg kicsit tdtovi{n dllt 6s
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olvasta a verseit. Mint Pdcsett 6ltal4ban. ott iiltek az els6 sorban P6cs kit(i-
n6sdgei, iinnepelt6k 6t.

Kopdnyi Gy. - De persze azt sem szabad elfelejteni, hogy akkor m6g
rangja volt a kijlt6nek. F6leg az ifjris6g kijrdben.

Kaldsz M. - P6csett tal6n kicsit nagyobb is, mint esetleg mdsutt.
Rdba Gy. - En tanriskodhatom emellett, mert nem l6v6n p6csi, jobban

lrz1kehem azt a hirtelen benyom6st, amit az ember ott, el6ad6esteken,
tal6lkozdsokon, f6iskol6n, ahol volt alkalmam el6adni is, hallgatni is a
fiatalokat, magam ezt nagyon elevenen 6rz6keltem.

Annak ellen6re, hogy 6 jogvlgzett ember volt, olyan sz6lesk6rff iro-
dalomismerete volt, olyan elm6leti fijlk6sziilts6ge, s olyan tijrt6neti ritte-
kint6se, hogy minden indokolta azt: hozzd mennek a fiatalok v6gs6 tu-
dr{s6rt. A f6iskol6n - mert szdmomra egyel6re az egyetem elvont fo-
galom, v6giil is csak k6t-hdrom-n6gy 6velltezk rijra - a f6iskol{n voltak
nagyon kitfin6, der6k pedag6gusok, de h6t azdrt Gy6z6 m6s kateg6rir{t
kdpviselt. Es azdrt a v6gs6 sz66rt, s azefi az egyetlen ablak6rt, amelyen
bele lehetett ldtni ir6k vililgdba, mfivek term6szet6be, azt t6le lehetett
megkapni. Ezt nem sikeriilt kideritenem, ti tal6n tudjdtok, hogy milyen
fton jutott el az az ember, aki jogot vdgzett, olyan irodalmi dttekintdshez,
amely oda6llitotta 6t az 6 nemzed6k6nek a bcilcs6szkart vlgzett emberei
mell6, 6ppen olyan biztos it6lete, dttekintdse volt, mint mondjuk, R6nay-
nak, vagy a tdbbieknek,

Kaldsz M. - Tobbsziir magyarflzta, mennyire szeretett ott lenni, 6s

amit a jogi egyetemen megtanult, az egy gondolkoddst alapozott meg
benne, ami eg6sz gondolkod6sm6dj6ra iitment, m6g a verseire is.

Ami a f6iskolai tandrokat illeti, nagyon j6l eml6kszem, '56 el6tt, arrig
6n ott voltam, 6k kedden-p6nteken rendszerint ott iiltek az ir6csoportban,
s tdbbnyire Gy6z6 kdriil iilddg6ltek.

Kopdnyi Gy. - ,,Nem is fontos 
jhogy 

keri.iltem oda, nem sajdt aka-
ratomb6l" - mondta 6 - ,de nem biintam meg, egyet okvetlen megtanul-
tam: a logikdt nem szabad lebecsiilni."

Kaldsz M. - Azzal pdrhuzamosan, hogy tanult, verseket irt mir. Moz-
dulatlansdg cimii verseskotete el6g kordn megjelent.

Rdba Gy. - Azdrt elgondolkoztam azon, amit Marci mondott, mert
csakugyan, egy m6sfajta tudomiiny, m6s m(iv6szet megismer6se, adhat
olyanfajta rendszert, olyanfajta megkdzelit6st, amely rij szempontokkal,
m6s formdkkal, fgy iltrendezi 6s ugyanakkor rigy dsszefogja az embernek
az irodalomra vonatkoz6 ismereteit, ami dltal az eg{sz vildgosabb lesz,
jobban mag66v6 6lheti. Iis csakugyan, a jogban rendszeressdget tanult, amit
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mondtdl el6bb, logik6t,6s ez val6ban 6rv6nyesiilt besz6lget6s6ben, vers-
6pit6s6ben. A vers6pft6s6t emlegeti amrigy is egy nekem irott level6ben,
de az dsszes verseknek aztt6szav6ban is, 6s abban a logika nagy szerepet
jdtszik.

Albert 7-s. - Az 6 puritrdns6ga egyfel6l, mdsrdszt a visszafojtott szen-
ved6ly szem6ly6ben is meg a kijltdszet6ben is jellemz6 16. Ajogr{szgon-
dolkoddsnak val6ban szerepe lehetett puritdnsdgdb an, s hozzfijtrulhatott
a vers disztelensdg6hez. Lecsupaszitott, f6lben hagyott sorok is taldlha-
t6k a verseiben, ugyanakkor, amikor Arany Jrinos volt az iderdlja, s vannak
Arany Jr{nos-i versei. De az ir6nia is jellemz6 16, a szarkasztikus gondolko-
dds, mdskor meg azt mondja, hogy ,,vissza Ithak6ba". Ami mondjuk, 6ppen
R6nayval kijti dssze.

Kaldsz M. - Yal6jdban besorolhatatlan. En egyszer besz6ltem Rolf
Jacobsonnal, a nagy norv6g kolt6vel, aki egy kisv6rosban 6lt, 6s kcinyves-
boltja volt. Mindenfeld jdrt a vilflgban, azt hiszem, Osl6ba ment a legke-
vesebbet. Rolf Jacobson egyszer sem emlitette, hogy 6 mag6nyos lett
volna. De hdt Magyarorsz6gon, ez k6ts6gtelen, volt egy vizfej, m6ra tal6n
ez mdr valahogy nem 6rv6nyes.

Rdba Gy. -Ezt tcibb motivum hatdrozza meg. Az egyik val6ban az,
hogy Magyarorczdg rendkiviil cenla.alizillt orszdg. Ellent6tben szdmos eu-
r6pai orsz6ggal, ellent6tben Olaszorsz6ggal, ahol majdnem minden v6-
rosnak megvan a maga kiilijn 6lete, Franciaorsz6gban ugyancsak, 6s ami-
Iyen k6pzetem van N6metorszdgr6I, ez r{ll Ndmetorszdgra is.

Kaldsz M. 
-M6g mennyire!

Rdba Gy. - Tal6n m6g Ausztririra is valamelyest. De ez csak az egyik
t1nyez6. A m6sik tdnyez6 az,hogy valakinek a nevdt a legtdbb helyen csi-
ndljrdk. Legtcibb orszdgban csin6ljdk. Akrir centraliz6lt, ak6r decentralizillt.
Teh6t kell hozz6...

Kopdnyi Gy, - ...egy appardtus...
Rdba Gy. - ...appardtus, kell hozzd egy csapat, kellhozzd egy di-

vat, 6s itt a harmadik tdnyez6, az 6 kolt€szettana nem volt erre alkalmas.
Azt m| a szakmdn beliil pontosan tudtuk, hogy mit 6r, de tudatosan olyan
6rt6kekkel dolgozott, amelyek kizfirtdk a l6tvdnyossdgot, a mutatviinyt.
Ugye, azt mondja tisszegyfijtott verseinek ut6szavi{ban, hogy az 6n esz-
m6nyem a funkcionillis vers, mind a szerkezetet, mind a kifejez6st te-
kintve. Ami gyakorlatslag aztjelenti, hogy azt a k6pekben d6zscil6st, ami
hosszri id6n 6t divatja volt 6s abszohit m6rc6je a magyar kcilt6szetnek, azt
6 elharitotta mag6t6l. Abszohit puritdn, aszk6tikus kijlt6 volt, aki az
egyetlen sz6t kereste, 6s h6t ezt, akik c6ht6rsai voltunk, mi azt6n igaziln
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tudtuk 6rt6kelni. De ak6r a szrikebb ki5zdns6gnek is, miir valami kellett a

kirakatba, 6s kell a kirakatba. Es ez nem volt meg. Ugyanakkor viszont az
id6 m6giscsak neki dolgozott. Ahogy Goethe mondja: ,,V6giil is csak meg
kell 6regedni." Ez persze csak egy igazi kcilt6re 6ll, hiteles ir6ra, s 6 az
volt. Ugyhogy az6rt az €Iete utols6 szakaszdban, amit egy kicsi orszdg
adhat, azt a megbecsiil6st megkapta, azm6s k6rd6s, hogy mit $rzettbel6le
P6csett. En igy l6tom az 6, mondjuk, irodalmi sorsiit. ,

Bert6k L. _ En az utols6 6veiben voltam a legkdzelebb hozz6, teh6t
a kdnyvtdrba azdrtnemjdrtarn, mert a lakr4sra jdrtam, meg ha tudott, akkor
6 jotthozzdnk.

Csak a haldlr6l, meg az 6letr6l sz6ln6k m6g valamit.
Kirztudott, hogy ifjrikor6t6l kezdve f6 tlmija volt a lenni-nem lenni, az

dlet-halril k6rd6se. Az els6 kdtet, amit forditott, az Hdliannak a haldl-
versei voltak, 6s v6gigkis6rte a kijlt6szetdt a haldlr6l val6 gondolkodds. Es
bizony nagyon f6lt a meghal6st6l. Janus Pannonius ut6djdnak tekintette
magilt, 6s van egy verse arr6l, hogy ,Janus ocs6m-b6tydm", taldn lesz majd
otszdz 6v mflva valaki, egy ktilt6, itt, a v6ros oldaldban, ahogy 6 is 61, 6s
6ppen Janusr6l fr most verset, aki majd 616 is eml6kezik, s6t, kettejiiket
,,osszegondolja".

Rdba Gy. - Tudatosan elhriritotta mag6t6l azt, anit h6t bizony, nem
egy kiilt6t6rsunk c6lul tfizdtt 6s tffz ki maga el6, hogy egy szerepet ala-
kitson ki, teljesen p6ztalan volt. 6s emdgdtt erktjlcsi meggy6z6d6s dllt, ami
dtvetiilt eg6sz kiilt6szet6re.

Kaldsz M. - Nincs magyar kijlt6, aki annyi ktilt6tdrsiit elsiraua volna
versben, nem is elsiratta, hanem 6tkis6rte szinte a trilvildgra, azzal, hogy
m6g mondott neki valamit.

Kopdnyi Gy. - Kicsit mindig 6 is belehalt ebbe.
Rdba Gy. - 6 els6sorban dnmag6t, mintegy az emberis6g kis6rleti

alanydnak tekintette, s ez6rt jellegzetesen lirai kiilt6. A ktilvildg csak ,p6l-
da legyen" most 6ltaldban, annak ellen6re, hogy nagyon szenzui{lisan tu-
dott dolgokat megiddzni. V6gi.il is a l6leknek az 6let meg a l6t kiilijnbijz6
t6rv6nyei nem mutatnak olyan mozgalmassdgot 6s vdltozatossdgot, mint
az epka tdrgydul szolgrdl6 kiilvil6g esem6nyei. Ilyenformr{n 6n is azt gon-
dolom, hogy ez jellemz6 az 6 koIt1szet6re. Abszohit kijvetkezetess6g,
amely tisztult 6s egyre l6nyegl6t6bb lett.

Es amit Maga mondott, hogy vannak elharapott mondatai, az abb6l
kcivetkezik, hogy ez az, amit bels6 besz6dnek neveznek: tulajdonk6ppen
ezeket a verseket 6 mind beliil mondta. Legtcibbszdr a verseknek az ater-
mdszetiik, hogy fdlt6teleznek egy beszllget6partnert, egy k6zdns6get. 6
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els6sorban iinmagriban besz6lt ds, nem egyediil6ll6 persze, de mindeneset-

re egy nagyon drdekes 6s nagyon tiszteletrem6lt6 tipusa a ktjlt6nek, aki

ezt a bels6 besz6det folytatja, megszakitott mondatokkal, k6rd6sekkel,

ism6tl6sekkel, ezdrt vannak benne piirhuzamok a kiilt6szet6ben, nomindlis

mondatok 6s tulajdonk6ppen amikor rdtlrt a kiizpontozatlansdgra, az is

ezzel figg valamilyen m6don iissze, hogy min6l hffs6gesebben akarta

kijvetni azt, ami a belsej6ben zajlik. Amit ugyanakkor nem holmi priva-

ttz6l6 liranak tekintett, hanem az emberis6g kisdrleti telep6nek.

Kakisz M. - Az 6lete v6ge fel6, nem is az utols6 ktitet6ben' hanem az

egyik foly6iratban riflapoztam, egyik versdre Mr{r kordbban emlftettem, ezt

a Hidba cimii gydnydrfi vers6t. Ott 6Ut mellette egy eg6szen m6s vers, A

mdnfai templomban a cime. 6r6la annyit tudunk meg val6jdban, hogy

tjsszehrizom magamon a kab6tot, mert itt kicsit hideg van, 6s akkor f6l-
sorolja az emberis6g eg6sz ttirt6net6t mi6ta templom van' 6s 6n 6multam,

ha valaki 6t nem kell6en figyelte, ezzel mi ttjrt6nt? Kinyilt ez az eg6sz

vers, 6s m6s lett. Sz6val valamilyen viszony ezzel a vildggal csoddlatosan

megmutatkozott, az a fajta istenhit, amir6l nem sokat besz6lt, de voltak

olyan versei. A mrdnfai templom u egy tiinem6ny. V6giil is nem a temp-

lomr6l besz6lt, nem magi{r6l besz6lt, hanem az emberr6l besz6lt, aki v6-

gigktizdcitte mi6ta egydltaldn ember van, 6s igy tov6bb. L6tom az egdsz

emberisdget mag€rm el6tt, egy ilyen versben is, ahol 6 nem besz6l szinte

semmir6l 6s mondom, magdr6l csak annyit mond, hogy ,,Osszehrtzom

magamon a kabdtot,. mert hitviis van."
. Kohlmann-nd - A kdnyvt6rban nagyon szerette mindenki. 1996-ban,

Gy6z6 bdcsi sziilet6s6nek nyolcvanadik 6vfordul6j6ra az egykori dol-
goz6szobiljdban dtadtunk egy eml6kszob6t fdnykdpek, cseng6 gy6jte-

m6nye, 6ra, egy fr6asztal... Ezek 6rnk eml6k6t.


