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alig olvashat6 sorok vdltogatjdk egmdst
Wedres Sdndorhoz irt tovdbbi versek a kiitetben: 85. o., Weiires
Sdndornak mikor verseit sokadizben olvastaml I I l. o., Csokor. A
hatvandves Weiires Sdndornak. Dal.; 30j. o., [Nehdzmert ritka...];
307. o., Weiires Sdndor hatvanadik sziiletdsnapjdra
380. N6i kdrterem: Ld. 348. o., K6rhdz 6s 370-372. o., Kdrterem
egdszen apr6 bet{is, ndhol

FXI,
380. [Csalogatsz be magadhoz...]; Sem a versesfiizetben, sem a
hagyatdkban taldlt gdpelt kdziraton nincs cfm. A gdpelt kdzirat koltd
dltal kdsdbb cerwdval javitott szdvegdt kdzdljiik.
382. Mostmdr =Magyar Nemzet. 1989. XI. 4. 11.
383. Elfiszbr ltdlidban; Cs. Gy. fuiromszor jdrt Olaszorszdgban:
1947-1948-ban (ld. 79-82. o., Takdts Gyulinak), 1969-ben 6s 1974-

ben. (Ld. mdg, 133. o., [Vonatkattogds...] 6s 239. o., Egy Rdmatdrkdp el6tt
386-387. Csengfs ilnnep = Jelenkor. 1991. 3. 254-255.
388.Idfsebb ldnyom; Cs. Gy. legiddsebb ldnya, Eszter.
390. Knokke = Jelenkor. 1994. 4.340.: A vers a fiizetben nincs
datdlva. Biztosan 1994 ekiu keletkezett, ezdrt az 1993. 6v versei kozi
vettilk fel. Ezen a cimen ,,Gdt ds m6l6 6s parti sdtdny" kezddsorral
mdsik vers is megjelent. (Anabdzis. 12U121. o.) Knokkdban (belga
kikotdvdros) nemzetkdzi fr1taldlkoz6n vett rdszt Cs. Gy., 1972. 5szdn,
s 6 g 6v e l, M ar g it as s zonny al.
390. A mdnfai miiemldk templomban =Tiszat|i.1993.5. Bla;
Egyhaj1s Arpdd-kori templom a Koml6 melletti - ma mdr Koml6hoz
csatolt - Mdnfdn. A templomot Sarl6s Boldogasszony tiszteletdre 6pi-

fele

tettdk a XII. szdzadban.

392. Nfvdrem ds hrtgom; Az alcimben hivatkozott - azonos c{mii
vers
keletkezdsi ddtuma a versesfiirytben: ,,88.XL24." A koltci abban a versben (ST,emkiizt vele. 65. o.) arr6l ir, hogy mdr csak kdt
testvdre dl.' ,,N6v6rem 6s hrigom / maradtak kilenciink kdzil". (N6vdre, Anna 6s hfiga, Etelka.) A Ndvdrem temetelse c. versben (j04.

o.) Anndt bilcsrtztatja, az itt kt)ziiltben pedig (Etelka haldlakor) - a
korabbi verset megiddme mindkettdt: ,,Ket 6rdm gyorsan
itthagyott."
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Ut6sz6
Nagybeteg volt m6r Csorba Gy6zo 1995 kora tavaszdn, amikor
megk6rt, hogy 6llftsak dssze kcitetet az utols6 6vekben irt, foly6iratokban, lapokban kozdlt verseib6l, s hogy ddntsem el, mi val6 a
kdnyvbe, mi nem. ,,L6gy szigorf , de igazsdgos" - tette hozz6. A kapott mesolatokb6l, kordbbi kciteteinek a rendj6t kdvetve, t6m6ik szerint n6gy ciklusba soroltam a verseket. Miut6n felolvastam neki, s az
ajdnlott kijtetc(mek ktjziil a Csikorg6t kiv5lasztotta, keriilt el6 egy
rijabb dosszi6, megielent, de konyveib6l kihagyott versekkel. Bel6liik vdlogattam az ijttidik, a Szekrdnyfi1k cimu ciklust. A kdnyv a
hal6la utdn k6t h6ttel jelent meg.
4116l, hogy az illtalam kihagyott n6hr4ny versn6l j6val tiibb, ktitetben meg nem publik6lt verse van, s hogy versir6 munkafiizeteiben
mi rejt6zik, csak k6t-h6rom 6vvel kdsobb, akkor hallottam, amikor az
6zvegye, Dr. Csorba Gyoz6nd elkezdte legdpelni a kdziratos fiizetek
tartalmdt, illetve amikor a Pro Pann6nia Kiad6 1998-ban kiizreadta a

kdlt6i-ir6i-mtifordft6i hagyatdk els6 kdt kdtet6t, 6s megkerestek,
hogy szerkesszek kcinyvet a tervezett sorozatba a hdtrahagyott versekb6l. A munka megkezd6se ut6n hamarosan sziiksdgesnek l6tszott,
hogy a g6pelt szdvegeket magam is dsszehasonlitsam a klzirattal.
Ekkor deriilt ki, hogy Csorba Gyoz61962-t6l kezd6d6en eloszcir k6t,
A/4-es ir6lapokb6l egybekdt0tt, 200 oldalas ,irk6ba", majd nagyalakri spir6lftizetekbe irta tintiival, ir6nnal szinte minden vers6t. Ugy,
ahogy az ihlet pillanataiban esz6be jutottak a sorok, a str6fdk. K6s6bb azt6n (s bizony6ra kozben is) javitotta, form6lgatta, f6lben
hagyta, ithtna vagy befejezte oket. Cimet a legtiibbj6nek akkor
adott csak, amikor k6sz lett, ir6g6pbe diktdlta, s postiira adta valamelyik foly6iratnak.
A versek alf vagy mell6 szinte mindig odafrta az aznapi d6tumot,
s n6ha egyebet, csalddi esem6nyt, sajt6hfrt, hal6lhirt is feljegyzett.
Ritk6n a versre vonatkoz6 eml6keztet6t: ,,b6viteni", ,,m6s ritmust"...
,,Folytatvdn az irka-firkdt / kezdem ezt a trszta irkiit...", irta 1982.
m6jus 25-6n az Egy rij versir6fiizetre cimlJ koltem6ny6ben, fj munkafiizete els6 lapjdra. Lapozgatva az 1962-t6l 1993-ig megtelt tizencit
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fiizetet, az az erzdsink, hogy kcilt6i napl6t olvasunk. Csorba Gybzo
(ismereteim szerint) sohasem frt a hagyomdnyos 6rtelemben vett
napl6t, de tudva, hogy kriltdszet6nek legfobb ihletdje atermlszet, az
6vszakok, az 6let-hal6l kdrforgiisa, a midrt vagyunk a viliigon liiktet6
kdrdojelei voltak, s hogy krilt6i eszkrizeit, k6peit, metaforbit is tobbnyire ebb6l a k<irb6l vette, hogy a csal5di orrimcik-bajok, tcirt6n6sek
6rz6kenyen drintettdk, hogy mrive kezdett6l fogva saj6tos sziimad6s
is, s hogy szinte mindennap irt az 6ppen soron l6v6 fiizetbe, nyilv6n_
valS a t6gabb 6rtelemben vett napl6-szenis6g. Ez meg inkilbi igaz,

ha az itt id6rendben kdzrilt versekkel egyiitt olvassukiz paz itani
A benntik sorakoz6 k6ltem6nyek a fiizetekben a ,,keletke-

kciteteket.

z6si helyiikdn" vannak.

Csorba Gy6z6nek - aki 1916. november 21-en szirletett p6csett, s
1995. szeptember 13-6n hunyt el ugyanotr
- az l93g-ban kiadott
Mozdulatlansdg cimii elso k6nyv6tbl az 1995-ben megjelent csikor96 cimii utols6ig (lesz6mitva a v6logatott, illetve az dsszes verseit
tartalmaz6 gyiijtem6nyeket 6s ndhilny kisebb, alkalmi kiadrist) tizenhat verseskcitete jelent meg. Ebb6l tiz citven6ves kora, 1966 ut6n.
Szinte ugyanabban az id6szakban, amikor ezeket, a fiizetekben maradt vagy csak foly6iratokban, lapokban publik6lt verseit irta. Ko_
riibbi munkam6dszerdt nem ismerve, a termds v6lhet6, s nyilv6nosan
is 16that6 nriveked6s6t el6segfthette az ekkorra egy6rtelmiivd v6lt orsz6gos elismer6s, s a tal6n vele egyiitt el6rt, a versirdsra fordithat6
ttjbb szabadid6 (nyugdijas kor6ig f66thisf kcinyvt6ros is volt), a magabiztosabb munk6lkod6s. Az tinmagdval szembeni szigord ig6nyess6ge csdppet sem vi{ltozott, s ha igen, akkor a fiizetek ismeret6ben
kijelenthetjilk, hogy tov6bb n6tr.
Az it kozolt versek kozltt nincs, vagy alig van olyan, ami a krilto
6let6ben ne jelenhetett volna meg. Jelent6s r6sztiket foly6iratokban,
lapokban publik6lta. Amiket a fiizetekben hagyott, azok koztitt is sok
(ktildndsen a.hetvenes 6vekt6l kezd6d6en) a koz<iltekkel egyenrangri
k6ltem6ny. 6 bizonyira a mdsutt m6r megirt, er6teljesebb u"r. ulltozatdnak, egyszer majd felhasznllhat6 r6szletnek, motivumnak,
gondolatnak min6sftette 6ket, dolgozni akart rajtuk m6g, de j6tt az rij
nap, az fj ihlet, s tovdbb-l_6pett. Mi{sokat trilsdgosan is helyhez, id6_

hoz, alkalomhoz, pillalatnyi hangulathoz kdt6donek

drezhetett,

olyannak, ami egy ,,napl6ban" a hely6n van, kdtetbe viszont nem

val6. 1972 november6ben ciklust is irt, Kdt hdt cimmel, amelyben az
egyes darabok cim6iil a d6tumot irta az aznapi vers fiil6 (1972. XL
14., 1972. XL 15....). Vagy: ,,Magam is kezdem unni mdr i aki hall
nyilvdn jobban unja I az drrjkiis siri{nkoziist / hogy a haldl meg hogy
hi6ba..." olvassuk (1981. XII. 7.) a fiatal kora 6ta sz6mtalanszor
megverselt, nev6hez ragadt t6mdj6r6l, a hali4lr6l, amelybe sohasem

-

tudott belenyugodni. Torokszorft6, ahogy a ,,hanyatl6s" keservei, a
,,Mi lesz, ha nem leszek" k6rd6sei az 6vek mfl6s6val egyre gyakrabban 6s ijeszt6bben vissza-visszat6rnek, s ahogy menekiilne eloliik.
Ftizetben maraddsra it6lt tbbb, bcilcsen lemond6 vagy f6rfiasan perleked6, m6skor kemdnyen itelkezo szerelmes k<iltem6nyt, s n6h6ny
sz6kimond6 kiiz6leti verset (pl. Vers 1951-bdl, Kihal|falu). S az ismert ciklusokb6l is (Jaruts Medvevdrban, Eszrevdtelek, Csokor. A
hatvandv e s W e 6re s Sdndornak, V is szaszdmldlrfs stb.) kihagyott darabokat. Es sokat a kert, az elmfl6s-rijjdsziilet6s ihlette mediiatfv versekbol.

Gyaluforgdcsok, elkezdett de valami miatt f6lretett, vagy a befejez6s elott otthagyott munkadarabok az asztal a161, a miihely zugrlb6l, fala mell6l? Erdekess6giiket, jelent6s6gtiket tal6n eppen az
adja s ndveli, hogy betekint6st engednek a teremt6sbe, a keletkez6sbe, az els6 mozdulatokba, a munkafolyamatba, a mtihelytitokba.
A kcjzre ad6ssal mintha fdnykdp k6sziilne a helyr6l, ahol a dolog
megtcirt6nt, akkor amikor minden ugyanrigy 6s ugyanott, yagy
majdnem ugyanrigy 6s ugyanott van m6g, por n6lkiil, p6khdl6 n6lkiil. Nincs szenzirci6kelt6 sz6nd6k, csak lelt6r van, leletmentds van,
egy kivdteles ember, egy jelent6s mtiv6sz holmij6nak, hagyat5kdnak, a hagyat6k fontos vagy fontosnak tartott darabjainak a sz6mbav6tele, s a vil6g eld, a jdvo el6 tiiriisa. Itt van, n6zz1tek, olvass6tok! A kdlt6 hallla ut6n cit 6wel minden sora v6gleges, s azok a
versek is a helytikre kdrezkednek, amelyeket 6letdben kcinnyrinek,
vagy a t6bbin6l kdnnyebbnek it6lt. Olvas6suk kozben egyszer csak
benne tal6ljuk magunkat az ismeros, a liikteto, a mindens6g 6s az
6let 6rtelm6t keres6, az esendo, de a gybzelemr6l soha le nem
mond6 ember 6s krilt6 vil6grlban. Az elviselhetetlenben, a mulan-

d6ban, s a tal6n alakithat6ban, szelidfthet6ben. S elo-el6trinik a
hAttdr, a ,j6ghegy viz alatti rdsze", amibol eddig csak a legmagasabb csticsot, csricsokat L{thattuk.

a^^
.+zz

423

Persze, ez a kdnyv itt nem hasonm6s kiad6sa a tizenot ftizetnek,
mdg csak cisszes mrivek vagy kritikai kiad6s sem. V6logatott a kdlto
6zvegye, Dr. Csorba Gybzone, al6nya Hajdindkn6 Csorba Eszter, a
veje, Pint6r L6szl6, akik a fiizeteket a megjelent kijtetekkel egybevetett6k, s bel6llik a verseket 1eg6pelt6k. S v5logattam magam is,

mikozben a g6pel6st a fiizetekkel risszehasonlitottam, s a kiinyvet
szerkesztettem. Frilvettem a kiitetbe minden verset, ami foly6iratban,
lapban megjelent, s mindent, amit k6sznek tartok, vagy tdred6k-volta
ellendre, gondolataival, erej 6vel, kcilt6is6 gdvel kap csol6dik ahhoz az
6pitm6nyhez (er6siti, szinesiti, kiteljesiti azt), amelyet Csorba Gyoz6
alkotott, s 6let6ben a nyilvdnossdg el6 t6rt. Minden mds, az 1962
elltti kezir aios, kdnyvekb6l kihagyott versek feltdr fsa, gondoz6sa,
megielentetdse, s a tizencit fiizetbol most kihagyott szovegek, szrivegv5ltozatok dsszegyrijt6se, cisszehasonlit6sa stb. az eljdvend6 filol6gusra, s a remdljtik bel6that6 id6n beli.il megval6sul6 kritikai kiad6sra v6n.

A

verseket keletkez6siik sorrendj6ben kdzttljtik, amely nem min-

dig egyezik meg a fiizetek-beli sorrenddel. El6fordult, hogy Csorba
Gyi5zb iiresen hagyott f6l oldalt, egy oldalt, ahov6 k6s6bb, akkor frt,
amikor egy6bk6nt betelt volna m6r a fiizet. Az ilyen mriveket a keletkez6si idejiik szerinti helyiikre tetttik. Ahol nincs vagy hidnyos a
d6tum, ott a szomsz6dos versek ddtumozdsa 6s ,,l6tv6rnya" alapjiln a

A d6tumokat, a cimek ut6n
tartalomjegyz6kben kdzdljiik. Ha hiilnyzott, akkor
szcigletes zitt6jelben, elso sor6nak kezdo szavait kiemelve adtam cfmet a versnek. Mivel a k6ziratban a kozpontoziis gyakran kdvetkezetlen, att6l fiigg6en, hogy a koltemdny nagyobb r6sz6ben ott vannak-e vagy nincsenek ott, kiraktuk, illetve elhagytuk a vessz6ket,
pontokat. Csorba Gy6zo ezekben az lvtizedekben versei tcibbs6gdt
kdzpontoz6s n6lkiil tette kdzz6. A rcjvid 6s a hosszri magdnhangz6kat, ndh6ny esett6l (ritmika, rfmhelyzet) eltekintve, a helyesir6si szabSlyzathoz igazitottuk. A foly6iratokban, lapokban megjelent versek
szinte mind elt6mek valamelyest a,fiizetekbe irtk6ztatt6L Ilyenkor a
publik6lt vditozatot fogadtuk el v6glegesnek. A viszonylag terjedelmes kdnyvet az lvszdmokkal tagoltam, azon tril pedig n6gy ciklusra
bontottam. A ciklusoknak a kdlt6 egy-egy arraaz id.6szakra jellemzS,
az idSszak v6gdn megjelent kcitete (id6zdjelbe tett) cim6t adtam.
h6nap (vagy az ev) elejdre soroltuk 6ket.

zfu6jelben,

a

A kdnyv

a krilt6 dzvegy6nek, Dr. Csorba Gy6z6n6nek 6s csalidj6nak tevdkeny 6s folyamatos kozrerntikodds6vel k€sziilt. A sajt6

al6 rendezdsben a legtdbbet Pintdr Ldszlo segitett. O irta sziimitSg6pbe a verseket, s vetette ossze az 6ltala oda m6r elobb beirt kdtetek-beli krizl6sekkel. O ellen6rizte irjra meg i$raaz 6ltalam gyanrisan
ismerdsnek tetsz6 verseket, s deritette fel jelent6s r6sztiket foly6iratokban, lapokban, s k6szftette el a veltik ds a k6ziratokkal kapcsolatos Jegyzeteket, a Bet{irendes mutat1t 6s Csorba Gyoz6 verseskdte-

teinek bibliogr6fidj6t.
P6cs,2000. februdr29.
Bert6k Ldszl6

