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[Jaj, a ktizciss6g...]

Jaj, a kdzdss6g tisszenYom!
_ Bdr akdzdss6g nyomna ossze!

Csakhogy a jdmbor fdtylakon
dtnyom6dik egy-egy magi4n-
pr6f6ta talpa, dkle

[A j6r 16sd!...]

A j6t l4sd! Az eredm6nyt!
R6juk legyen szavad!
Bir6lni? Csak arra vet f6nYt
hogy mily izg6gavagy.

- A sok gazember meg mark6ba rdhhen:

,,Mi lesziink egyre tijbben!"

[A b6rig csontig...]

A borig csontig ledob6lni
mindenem 6s puc6ran 6llni
mint l6lek talpig meztelen
nemcsak testben mdr testtelen
hej akkor akkor! - De nem igY
f6lni estdt6l reggelig
reggelt6l estig ett6l att6l
sz6t6l n6z6st6l indulatt6l
k6rtdkony 5llatt6l ndv6nYt6l
baktdriumok sereg6tol
s jobb6ra csak m6sok helYett
6lni a csak-egy 6letet
EIni? Nem: v6gigtengeni
mint tr6gyadombok f6rgei
melyek szdm6ramened6k
ha egy sarok fejiikre 16P...

lEz az idegen 6j.. .l

Ez az idegen 6j megiilhet
Ez az idegen t6j el6rul
Szelek tankezredei d6lnek
fel6m a t6 front-vonaliir6l

Elbdjjak? Inkribb 6lljak ellen?
Nincs m6shol ments6g csak magamban:
akarjak 6lni rendiiletlen
mindannyiukn6l makacsabban

[Ez most...]

Ez most egy fj teljess6g
sokf6le csonkas6gomon tf I
Nem lop6zhat bel6 ellens6g
b6stydja a vildggal szembefordul

Az 6rdm kfdai buzognak
6rint6semre ndgyfelol
Ha kiv6nom karjukba fognak
elbfjtatnak a sok-sok r6m el6l

Aki rdm n6znem ldtja rajtam
s nem is 6rti mi6rt tudok
legyinteni akdrmif6le baj van
rigy mint a b6nthatatlanok

[Kilenc cser6p virdg. . .]

Kilenc cser6p vir6g kilenc f6le fajta
Egy trirv6ny serkenti 6ket virul6sra



396

8. [Almomban haldokolt anydm...]; A kdttS tidesanyja Bors6di
Mdria (1877-1960). Cs. Gy sokszor emllkezik rd szeretettel versei-
ben, mint pl. az Ocstiili 6vek c. kiitet VII-XII. versszakdban is.
( Osszegyiijtdtt versek. I 47- I 49. o. )

9. [Ahogyan ftl volt...]; A verseffizet datdldsa szerint a verset
Als6bdlatelepen Irta a kolt6. Cs. Gy. szerette a nyarakat vizparton
tcjheni. Legtdbb ,,vizes" emldke a Dundhoz 6s a Balatonhoz kdti. (Il.
68. o., RiffiIdp 6s 208. o., Dunai nydr a harmincas 6vekben).
Als6bdlatelepre felesdge (ld. 20. o., November) rdvdn jutott el: az 6
unokatestvdrdndl, Czene Margitndl (Martin Kdrolynd) voltak ndhdny
napig nyaralni. (kl. mdg 178. o., Sir mellett)

10. ["lai, a kiiziissdg...]; Lapalji jegyzet: ,1963.VI.24. (elveszik
a kertet)"; A kAhd Pdcsett, a Damjanich utcdban, kertes hazban la-
kott, 1959. szeptemberdtdl haldldig. A kert ds a szomszddos kertek
ddli oldaLdb6l igen nagy rdszt kisajdtitott a Vdrosi Tandcs, hogy
meg4pithessdk a Kacs6h Pongrdc utca ndgyemeletes panel 4piileteit.
A kisajdtftds hirdt 6s az 1pftkezds tervdt Csorba Gycizci ekkor hallotta
el5sz6r. A szeretett kert majdnem feldnek elv,ltel,lre vdgiil csak 1969-
ben keriilt sor. M. mdg t 10. o., [dnen ablnk...]

10. IA j6t ldsd!...]; Egyes kritikusai, J4kdppen a szocialista
kuhrtrpolitikusok, sokszor hidnyoltdk Cs. Gy. koltdszetdbrjl a kt)26-
letisdget, politikumot. A koltd akkori vdlaszaiban is cdfolja ezt a ,,hi-
dnyt", de jelen kotet verseibdl is szdp csokorya val6 g,,tijthetd dssze

,,polilizdl1", ,,kozdleti" versekbdl; qz el6z(; is kivdli pelda erre, de a
23., 32., 37., 39., 55., 99., 104., 105., 109., 118., 138., 2r0., 2r4..
301. oldalon kdzc)lt versek is olyan tartalmrtak, amelyek - nyiltan,
vagy metaforikusan, parabola-szeriien -,,politizalnak". K1zillilk
soknak a megjelentetdsit1l 6ppen a kritikus hangvdtel miatt tekinteu
el a szerzS, de van olyan is - ld. Kihal6 falu, | 18. o. - amely riividit-
ve, a politikailag legfontosabb rdsz ndlkiil jelent meg. (Nem lehet
tudni, 6n- vagt szerkesztdi cenzilrdr1l volt-e sz6?) A 373. oldalon
kijzdlt vers - Ha csak mdg - pedig olyan vizi6, amely napjaink hriho-
r ilin ak, k b rny e z e t s z e nny e z 5 ka t as z tr 6Jiiin ak i s m er e t 6 b en, s aj n o s, e gv -

re val6sagosabbnak 6s kozelibbnek ttinik.
17. Ut6iddny =Tiszatdj.2000. 9. 8-9.
20. November (Vdltozatok),' ,.Evfordul6im h6napja ez a szigorri-

nevti h6nap.": A kolt6 1916. november 2I-6n sziiletett, 1943 ftov(nt:
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bsfttdt ,,vdrosi kdnyvtaros" volt, 1944. november l2-6n ndstilt -
VeLdnyi Margitot veszi felesdgiil, aki akkoriban Esztergdr I'ctjos pdcsi

polgdrmester titkdrndje volt *, s 1944. november 29-6n foglalidk el a

vdrost az orosz csapatok. (Err6l sz6l ennek a versnek a 3' rdsze.) A

sziilet|snapokkat kapcsolatban ld. mdg pI. 42. o-, A szdraz eltiinik;
91. o., KOt h^t. 1972. XI. 21. Beteg a ldnyom; 272. o., E megkezdett

itj 6vem.
22. tszdtfrij...l; A vers kezddsor(t megeglezik az Ocsrtd6 dvek c.

6 nd Letr aj zi ko It em 6 ny kezd ci s or av al.

29. [Becsukom ablakom.../ = Somogy. 2000. 3. 1238.]
3I. tVdkonyka csik...l; Cs. Gy. sokat foglakozott azzaL hogy a

fi)ld feletti 6s a .fr)ld alatti vildgnak milyen kicsi szeletdt hasatdlia,

birtokolja csak az ember, ugyanakkor pedig a mindensdg urdnak kdp-

aeli magdt, mindent megvdltoztat, megbontia a termdszet egysdgdt, s

ezt a kis 
'letteret 

is tiinkreteszi. Ez a vers, ds a I I 3. oldalon kriziilt is

[A perje 6s a szam6ca...], arr6l a ,,vdkonyka csik"-16l sz6l, amely-

ben az dtetiink zajlik, ,,s mekkora handqbanddkkal mdgis olykor!"
34. [Szemem fillem amit befog.../ = Somogy. 2000. 3. 231 .

35. Zs|fikn; Zs6fia a kbltd harmadik, legkisebb lanya. Ld. mdg.

224-225. o., [A ,,Visszaszdmlilis"-bdl] ds 242. o., [Mdg meleg...]
39. Sziil4s = Jelenkor. 1976.7-8. 661 .; Az 1966- IX. 27-dn irt kit-

sorost, tobb helyen valtoztatatva, csqk tiz 6wel kdscibb, 1976-ban
jelenttette meg Cs. Gy.

42. IA suiraz eltiinik...]; Lapalii megjegyzds: ,,1966' nov. 20-6n

este I I 6ra. Holnap 50 6ves leszek. Ez az utolso est6m el6tte. Cs.

Gy)'; I koltrit nem csak a haldlesetek, a killonflle 6ufordul6k, unne-

pek (sziitetdsnap, kardcsony, iljdv, hisvdt stb.) is sokszor kdsztettdk

versirdsra. Id. mdg 20. o., November (Vdltozatok); 91. o., Kdt h4t'

1972. XI. 21. Beteg a hinyom; 272. o., [E megkezdeft rti 6vem...].

52. [Ha igy megy...] - Somogy. 2000.3' 239.
54. IA t6t csak olykor...] ,,A t6l csak olykor vitt el arra. . ."; A vers

Dunaszekcsdt, Cs. Gy. fiatalkori nyaral6helydt iddzi (ld. mdg 123. o.,

Falusi vkpart, 208. o., Dunai nydr a harmincas 6vekben ds 346. o.,

Visszajdrf), az ott tett ritka tdli ldtogatdsok eml|kdi Srzi' A kAltdben

naglon elevenen dltek a tdli Duna emldkkdpei: idds koraban sokszor

mesdlte, hogy \leneszdlyben volt, amikor egyszer a befagyott foly6
jegdn akart dtmenni a ttilpartra, egy kddds tdli estdn. ,,Teriit l6thas-


