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G. P. ut6n

Mert most mifr biztosan tudod:
mire jutunk - Talilj ki valamit
segits - nyilv6n tisztulna itt
a folyton mardos6 titok

Csak egy sil6ny olcs6 jelet
Ha nem hagyn6k j6rj tiil az 6r eszen
ig6rted nekem s neked 6n
mikor m6g ttiprengttink veled

Ha vagy m6g 6m de nincs er6d
mert egyetlen pticcint6s visszaltjk
6s impotenci6d iirtik
fordulj azUrhozs k6rd meg 6t

Zavarjon 6 meg legbeltil
rendithetetlen hittel - nem musz6i
hogy elcsituljon ami frij
s vegyen ki poklaim ktiziil

S ha semmi nincs: se Or se te
hdt mi marad? sz6m lebiggyesztenem
s nevetnem cifra vesztemen
lekOpndm sz6p hitem vele

Csal6d

Zuhatag- 6rban fdlreso dr6 dva fdnn akadtam
gyrij t<itte m hozzilm t6rsakat
ktinnyebb lett hogy m6r nem-magamban
de gytingtil
kapcsom veliik
s a V6gs6 Zuhatagba
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egyedtil
hullok le fjra

fFinom szir6 a testem. . .]

Finom szifuo a testem
hrisdval csondaival
Ha l6nyed dteresztem
mds izi lesz hamar

M6s fzti lesz a tested
n1zhetsz b6r tiiktirbe is
magad nem ismered meg
A k6p t6vritm visz

De bennem is haldlig
jelen lesz ami te vagy
eljutsz a vi4ltoz6sig
mely fgy engem se hagy

S a fiild mikor behabzsol
minket - v6lasztva kiiltin
meg6rzi dsszekapcsol
egy izmdsndl kiilOnb
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szinte teljesen elhalt, tigy ldtszott, hogy elfagy. Aztdn tavasszal ili
er6re kapott 6s megint termett...

366. [Kiszorulok...]; lnpalii jegyzet: ,,Ma, 87. aug' l6-6n eluta-

zottZs6fika 6s Kriszti6n R6vftil6pre vonattal. Onnan 18-6n Esztike
Bp-re kis6ri 6ket, ahonnan az Orient Expresszel tovdbbutaznak

Stuttgartba."; Zs6fika : a koltd harmadik ldnya; Krisztidn : az els6

ndmetorszdgi unoka, Zs6fta gyermeke; Esztike = Cs. Gy elsci lednya.

367. [szinte naponta...]; Lapalji jegzet az el6zd oldalon: ,,Ma
d.e. rdvid, de srilyos betegs6gben meghalt Garai Gdbor. 59 6ves volt.

Sajn6lom. Elhetett volna m6g! Az ut6bbi id6ben sz6p, emberi verse-

ket frt."; Garai Gdbor 1987. szept. 9-dn halt meg. Aldhrtzds a lapalji
jegtzetben. A versben eml{tett kolt(ik - Laddnyi : Laddnyi Mihdly
(1934-1956); Hajnal Gdbor (1912-1987); Garai = Garai Gdbor
(1929-1957); Vdszi = Vdszi Endre (1916-1987); Kdlnoky = Kdlnolcy

liszt6 (1912-1955); Jdkely - Jdkely Zoltdn (1913-1982); Illvds =
Illyds Gyuta (1902-1953) - 1982-1987 kdziitt haltak meg, Cs. Gy.

mindegyikiik haldlakor irt verset, amelyek ki)ziil legtdbb kiitetben is

megjelent.
367.Versek = MagyarNemzet. 1988. VI. 11. 11'; Aversesfiizet'

ben cim ndlkiil.
370-372. Khrterem I-XI. = Tiszatdi 2000' lO-12.; l^d. 348. o.,

Kdrhdz 6s 380. o., Ndi kdrterem
373. Ha csak mdg = Jelenkor' 1988. 10. 905.

373. [,,Kiiltdszet napia"...] 5-7. kdtsoros verse; Ld. mdg 56. o.,

lHdtj6...l 6s 363. o., Gyanakszunk
375. A papir iires = Jelenkor.'1988' 10. 904. = Dundnnili Napl6.

1988. XI. 5. 9.
376. G. P. utdn; Jegyzet a versesflizet elSzd oldaldn: ,,Galsai

Pongriic meghalt. 1988. 6pr. 22-6n reggel8 6rakor. Ugyanezen a napon

reggel'/08-kor lett rosszul. A h6t elej6n 3 napig B6csben volt, s j6-
kedvrien tert haza. M5rta (a feles6ge) meg akarta k6rdezni kezel6-
orvos6t, elutazhat-e, Pongr6c nem engedte. Szeg6ny. szee6ny. sze-

e6ny! Margitka is 6n is nagyon szeretttik. Intenziv k6rhdzi kezel6se

utdn besz6ltem Vele utolj6ra kb. mdrc' 25-30 kijriil. Isten veled. dr6-

ga Grdcit"; Galsai Pongrdc (1927-1988), {16, szerkeszt6, Cs. Gy.

egyik tegjobb bardtia. Aldhrtafuok a jegyzetben. Az utols6 mondat a

tdbbi {rdst6t billdn, a lap iobb oldaldn, fehilrSl lefel| olvashat6. A

jegtzet az egdsz oldalt elfoglaf a, dtl6san, a jobb felsci sarokb6l in-
dulva, igen nagy, szdpen formdlt betiikkel irta - szinte rajzolta - a
kalt6. Margitka: Cs. Gy. felesdge, Veldnyi Margit.

378. [Gydzdtt u test...J; Jegyzet a versesfilzet ekizri oldaldn: ,,W.
S. meghalt 1989. jan. 22-16123-ra virrad6 reggel 6-kor. Agyv6rz6s,
k6ma m6r tiibb mint egy hete. Parkinson-k6r. Miitdt: bdlcsavarod6s,
r6gebben: infarktus. Temet6s: 89. febr. 9-6n d.u. 'lz-kor. (Az iddpont-
b6l az 6ra megjeldl4se a jegyzetben kimaradt. P. L.) Pecsr6l egy
kdnyvt6ri kisbusz: Romdnn6, Tiiskds T., Aranyi + ir6szdv: Bert6k
Laci, Hallama E. Amy -k6rh6zban kibicsaklott al6ba. Bent: katoli-
kus szert. szerint. Kint: sz6nokok: Esterh6zyP.,Hatfu Gy., Czibere.
A sir mellett: cscingei ev. papn6: beszdd + csijngei fijld. Mint a sz€p
hives patakra, Himnusz, Sz6zat. + Bata: besz6d. En kivizsgr4l6son a
Megyei K6rh6zban. Du. '/24-kor tudtam meg a r6di6b6l. Napok 6ta
szorongva viirtam a hfreket. l9-6n telefonon besz6ltem Amyval. Ko-
zrilte: levett6k 5.-16l az infrizi6t 6s alelegeilet6 k6sziil6ket.Mitr az
orvosok is lemondtak r6la. I hdtig tartottr{k rajta. Csak 3 napig szok-
tdk a betegen tartani. Isten veled drdga Sanyi! Soha nem p6tolhat
senki ttibb6 hal6lomig. Majd akkor taldlkozunk. Mert nem lehet... Es
a vil6g is m6rhetetlentil sokat vesztett. Az orsz{rg f6kdnt."; A nevek
teljes alakja, emlitdsiik sorrendjdbeu I4z. S. = Wedres Sdndor (1913-
I9B9), kdlt6; Romdnnd = Romdn Ldszl6nd a Baranya Megyei
Kdnyvtdr akkori igazgat6ja; Tiiskds T. = Tiiskds Tibor (1930-), iro-
dalomtortdndsz, szerkesztS, Cs. Gy. biogrdfusa, Aranyi = Aranyi
Ldszl6 (1957-), pdcsi koltf, akkor konyvtdros; ir1sziiv. = Magyar
Ir6k SzAve*|ge; Bert6k Laci : Berthk Laszl6 (1935-), kolt6, Cs, Gy
bardtja, bibliogrdfusa, jelen kotet szerkeszt6je; Hallama E. =
Hallama Erzsdbet (1931-1991), ir6n5, szerkesztdnS; Amy - Kdrolyi
Amy (1909-), koltdnS, W'eores Sdndor felesege; Esterhdzy P. : Es-
terhday Pdter (1950-), ir6; Hatdr Gy. : Hatdr Gy6zd (1938-), Ang-
lidban 616 magyar ir6; Czibere = Czibere Tibor akkori m{ivelSdds-
iigyi miniszter; Bata = Bata Imre (1930-), irodalomtiirtdndsz;,,A sir
mellett: csdngei ev. papn6: beszdd + csdngei fdld." = W. S. Szom-
bathelyen sziiletett, igazi sztikifOldje azonban Csdnge volt - kr)zsdg
Sdrvdrt6l 18 km-re *, ezdrt dobtak kopors6jdra csdngei ft)ldet. A
jegyzet az egAsz oldalt elfuglalja. Az fudskdp csilnya, abban az id6-
ben Cs. Gy is beteg volt, nagyon nehezen tudott irni. Egdszen nagy Es
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egdszen apr6 bet{is, ndhol alig olvashat6 sorok vdltogatidk eg,tmdst.

Weiires Sdndorhoz irt tovdbbi versek a kiitetben: 85. o., Weiires

Sdndornak mikor verseit sokadizben olvastaml 111. o., Csokor. A
hatvandves Weiires Sdndornak. Dal.; 30j. o., [Nehdz mert ritka-..];
307. o., Weiires Sdndor hatvanailik sziiletdsnapidra

380. N6i kdrterem; Ld. 348. o., Kdrhdz 6s 370-372. o-, Kdrterem
Lil.

380. [Csalogatsz be magadhoz...]; Sem a versesfilzetben, sem a

hagtatdkban taldlt gdpelt kdziraton nincs c{m. A gdpelt kdzirat kdlt6
dltal kdsdbb ceruzdval iavitott szdvegdt kdzdliiik.

382. Most mdr =Magyar Nemzet. 1989. XI. 4. 11.

383. Etdszdr ltdlidban; Cs. Gy. hdromszor jdrt Olaszorszdgban:

1947-1948-ban (1d.79-82. o., Taledts Gyuhrtnak), 1969-ben 6s 1974-

ben. (Il. mdg, 133. o., [Vonatkattogds...] 6s 239. o., Egy Rdma'
tdrkip el6tt

386-387 . Csengils ilnnep = Jelenkor. l99I ' 3 ' 254-255 '

388.Idflsebb ldnyom; Cs. Gy. legidrisebb ldnya, Eszter.

390. Knokke = Jelenkor. 1994. 4. 340.; A vers a fiizetben nincs

datdlva. Biztosan 1994 el6tt keletkezett, ezdrt az 1993. 6v versei kdzd

vettiik fet. Ezen a c{men ,,Gdt 6s m6l6 6s parti sitdny" kezd6sorral
mdsik vers is megjelent. (Anabdzis, 12U121. o.) Knokkdban (belga

kikdtdvdros) nemzetkozi ir6taldlkoz6nvett rdszt Cs. Gy., 1972. 5szdn,

fele s 6 gdv eI, M ar g it as s zonny al.

390. A mdnfai miiemldk templomban - Tiszatdj. 1993' 5. [314;
Egyhaj6s Arpdd-kori templom a Koml6 melletti - ma mdr Koml6hoz

csatolt - Mdnfdn. A templomot Sarl6s Boldogasszony tiszteletdre dpi-

tettdk a XII. szdzadban.
392. Nfvdrem ds htigom; Az alc[mben hivatkozott - azonos cim{i

- vers keletkezdsi ddtuma a versesfiizetben: ,,88. X.l. 24." A kokd ab-

ban a versben (Szemkiizt vele. 65. o.) arr6l ir, hogy mdr csak kdt

testvdre /1.' ,,N6v6rem 6s hrigom I maradtak kilenciink koznl'. (N6-

vdre, Anna 6s hrtga, Etelka.) A Nfvdrem temetdse c. versben (304.

o.) Anndt brtcsilztatja, az itt kdzriltben pedig (Etelka haldlakor) - a

kordbbi verset megiddme mindkett1t: ,,Kdt 6rdm gyorsan

itthagyott."
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Ut6sz6

Nagybeteg volt m6r Csorba Cyozo 1995 kora tavaszin, amikor
megk6rt, hogy 6llftsak ijssze kdtetet az utols6 6vekben irt, foly6ira-
tokban, lapokban kcizdlt verseib6l, s hogy ddntsem el, mi val6 a
kdnyvbe, mi nem. ,,L6gy szigorf, de igazs6gos" - tette hozz6. Aka'
pott miisolatokb6l, kor6bbi koteteinek a rendj6t kdvetve, t6m6ik sze-

rint n6gy ciklusba soroltam a verseket. Miut6n felolvastam neki, s az

ajdnlott kdtetcfmek kijziil a Csikorg6t kiv6lasztotta, keriilt el6 egy

fjabb dosszi6, megielent, de ktinyveibol kihagyott versekkel. Bel6-
liik vdlogattam az dttjdik, a Szekrdnyfi1k cimld. ciklust. A kdnyv a
hal6la utdn k6t h6ttel jelent meg.

An6l, hogy az ilItalam kihagyott n6hdny versn6l j6val ttjbb, ktt-
tetben m6g nem publikdlt verse van, s hogy versir6 munkaftizeteiben
mi rejtozik, csak k6t-h6rom 6wel k6s6bb, akkor hallottam, amikor az

ozvegye, Dr. Csorba Gy6z6nd elkezdte legdpelni a k6ziratos fi.izetek
tartalm6t, illetve amikor a Pro Pann6nia Kiad6 1998-ban kozreadta a

k<ilt6i-ir6i-mtifordit6i hagyat6k els6 kdt ktitet6t, 6s megkerestek,
hogy szerkesszek kdnyvet a tewezett sorozatba a h6trahagyott ver-
sekb6l. A munka megkezddse utiin hamarosan sztiks6gesnek l6tszott,
hogy a g6pelt szdvegeket magam is ijsszehasonl(tsam a k1zirattal.
Ekkor deriilt ki, hogy Csorba Gyozo 1962-t6l kezd6d6en el6szcir kdt,
A/4-es ir6lapokb6l egybekbtdtt, 200 oldalas ,,irkdba", majd nagyala-
kri spir6lfrizetekbe irta tint6val, ir6nnal szinte minden vers6t. Ugy,
ahogy az ihlet pillanataiban esz6be jutottak a sorok, a str6fi{k. K6-
s6bb azt6n (s bizonySra kdzben is) javitotta, form6lgatta, f6lben
hagyta, ilthtna vagy befejezte 6ket. Cfmet a legtdbbjdnek akkor
adott csak, amikor k6sz lett, ir6g6pbe dikti{lta, s postfua adta vala-
melyik foly6iratnak.

A versek al6 vagy mell6 szinte mindig odairta az aznapi d6tumot,
s n6ha egyebet, csalddi esemdnyt, sajt6hirt, haldlhirt is feljegyzett.
Ritk6n a versre vonatkoz6 eml6keztet6t: ,,b6viteni", ,,m6s ritmust"...
,,Folytatv6n az irka-firkdt / kezdem ezt a tiszta irkdt...", irta 1982.
mrdjus 25-6n az Egy rtj versirdfiizetre cimu kdltem6nydben, fj munka-
fiizete els6 lapjdra. Lapozgatva az 1962-t6l 1993-ig megtelt tizenot
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[Itt a csont...]

Itt a csont ami m6g maradt s a sz6rsz6lak
ahaj a h6nalj 6s az 6gy6k sz6re
a f6rfiakn6l az arc sz6re is

vagy itt a por amiben benne van
a csont a hris a b6r a bels6 szervek
6s aszorszillak mindenf6le fajt6ja -
Minek jdssz 6s hozol vir6got?

Gy6zdtt a test hi6ba volt tordkeny csonfii kismad6r
a l6baknak az 6ri6snak oda kellett hagynia midr

A gyoztes test elkezdi most lassacsk6n a le6pi.il6st

ktiltinvdlik mi egybe volt megmutatjaeg6sz atdszt
Hol is van ez hol is Yan az

anem-tudom af6panasz
a nem-tudom mert ftrld alatt
bfjik mi igy-igy megmaradt

A l6lek az egekbe sz6ll leselkedjiink mi sz6ll vele

m6r nem l6tszik bel6le semmi legfoljebb sodr6d6 szele

[Neveket k6ne felsorolnom. . . ]

Neveket k6ne felsorolnom: ki ment el ki maradt

de r6gen voltam szemtanf t6vedn6k bizony6ra
van aki bent van - tudom - a koriin
de a ktir perem6n kijrdsktrriil
vastag kdd kezd6dik s lesz egyre vastagabb
s nincs jogom ddnteni
hab6r nekik m6r mindegy vagy mindegy lehet

Sz6pen csapatokba ver6dnek
a helyek 6s id6k
6s ennyi 6v ut6n
nagy 6s sok a csapat

s mindegyiknek van egy vez1re
aki a ttibbivel rendelkezik
Mi ttirtdnik ha ez avezdr
v6gk6ppen nem jelentkezik?
6rdemes-e akkor hi6ba vr{rni
6rdemes-e akkor kis6rletezni

Vagy inkdbb visszat6rni 6tven dvnyit
mikor m6g senki sem hii{nyzott
s v6gig-csin6lni mondjuk egy vas6rnap d6lut6nt:
elobb a kertbe menni
a gomblyukba virdg6rt
aztdn akubik mell6
egy faluvdgi kocsma udvar6ba
s ndhdny kdnnyti poh6rt6l
bdmbtilni siilrhal-enni
6s l6nyokr6l besz6lni
azt6n ir6ny a N6phdz
ahol trottyos zen1re
bent kavarog a t6nc s a

szi,inetekben a szomsz6d

ak6cosba bebfjni
s kdbultan hazat€rni
6jf6ltdjban dfdolva -

Nyilvdn jobb visszat6rni 6tven 6vet
hogy ne legyen
annyi 6s akkora
f6lig alattomos hi6nyom


