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CSORBA GY626

ARS POETICA

Kimondani ki,mondani -
Ismerni 'kelI a nej,tezflket

A krtdd,el egyiitt eltiinnek a r6mek

Mi6rt driilnek szdrnyeimnek?
Minek botr6,nkoznak meg 6rtrik?
A sai6t sziirnyeikre n6znek

A pokol korhoz kdtort Oira fira
al kell sz61'lni elle,n'e

Fokete szavak sz|rny|n kdl a nap.

A TESTEMHEZ

S6t es ep6t tetit6l a sz6.mhat pilrattlan rnarkod
p6ro,s vagy s,orkszoros im,6rgdker reitett.
M6s votrt6'l,,mint a'tttbbi k€r'16;b'6 :,ellkanya,rgortt

ritjukt6l ritad, s fortyog6 szegyenrbe ejtett,
sz6gyenbe, am,ely biintel,en csikart, mint nagy betegs6g,
holqft szerr6ny'er6mmel emrber akarrtam lenni,
s akartam, hogy szege,ny h,ib5d elvegre ,tess€k,

s 6n is feh6,r zAszl6va'1 akartarn hozzhd rm'en'ni-

kivel ,szd,p 6veimben olyan vadu,l csatAztatm,

mert aru\6nak hi,ttem, aki pokol,ra cs6bit,
kivel s'okat csatazrtn:m, s mig kd,nnyeirnb'en 5;zfratm.

n,em vette.m €szre 'm'6lyre s,iillyed,t csod,6rit. -
S6t 6s ep6t tebt6l a szitrnba: firost b,o,rf&I, trsztr','m6zzel
kin'|Igatsz egyre-rm6s,ra :,mdgrittem,,6rddkemben
szovettkezt6l'egy bdh6s, fiegyvertelen vinezzel:
biztors deriive'l,6lilok i j eszt6immel szemben,
s ,kiihez rigy v6,1tem: hullok, irgy l6rtom: emel6dtem,

- feh6r lkarok erne,ltek, s okos, ,naozg€kony ujjak
futi6k ibe tajait, bonriilk el6ttem
burkolt.sz6ps6,gei,t. - De rii vagy! 6, de 'rijak
zeg-zugr,,id, j6 testeml - nbzem mra,gam, bolondot,
lci lassf 6vekig zseb6ben vig ara,nnyatl

koldus,kod,o'tt, mig egyszef ,esz6re t6frt, s a gondo,t
kedwel cser6lte fel s a jaigatils,t kacajiaL
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FOLJEGYZES

Igy, ekrkorn ittn ,e dombtet6't hhzftrm,
magSnyosan, egy ny ilrkitz-epi szomhat-
nap ddlut6n,id,n, amiihor a,ritk6n
,megrezzen6 lombo'k a forr6s6gban
srerrcegte,{r sainte, lgy, dkkor rmeg i t
f*iidtem 6n iszonytat6 id6
ut6rn e isao,nytat6 id6 el6tt,
jeltelentl s jetrent€lcteleniil,

hideg aggyal tudvdrn a eem,m,is6ge,rn,

nadgis,magam:emdsztd,szom j t's6ggal,
hogy a rnillirird w- 6s billi6
em'ber-sz6.tte seriveten valami
nyomom maradjon; s nem csind,ltam f,gy, mint
az tdeLinsz6 hdth6z,egy lak6ia,
egy ifjn as6zony, [<i a ftiggitnyoil*el
s<it&itett szob6b6l a p'arl,nyi
rnr:6ly,6rny6ko s frefraszta l6pve cscind'es

da\lal szil im m'egiirntdzgette ren dre
vitigart a szombat ddlutdn
nyu'gafun6val sziv6ben, 6 mits,e b6nrna

narirl,ta,t, i,ov6t, forgott a i6szag&,
hris nedves,sdgben, hagyta az id6t
tovAbbs,uhanni, 6trmatag kozrinnyel
ttirdetrte a henvadt vir,6go,kat,

s 'eg)nettren ,prefcet sem gond,olt ma'g6'm.
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A NYUGTALANSAG DICSE,RETE

Vonatra k6sziil6d6 haj,nali €breddsek

szo'rong6'riadalnnak gyorm'orb,an idegek'ben
H6nyk6d6 lisz,akiNk €s 16zn hidegl,el6sek

egy-€gy par|zsdardbla a saig6 szornriiregben

Es s,oha a idvendd birtorkl6sok rem6nye
naindig a veszni fdltett r6gi utdniblna,t
rniko,r a kin,nal nyil6 reggel horL,tsati/ke fernye

hu,nyo,rg6 sz|miiziittnek vetk6zteti a oitiat

Maradni csatk maradni Minden 16p6skor riira
gyol<eret \er az 6lmos talpak tiltr,tl<ozhsa

s kiser lass,ri menetben v6dl6n ;krir6mrtolulva

a ttin6 kedves arcok ,nyomaszt6 l6to,m6s,a

Arook6 kik szesz6lyem szerint eny6m le,heutek

s az ir iogdn szeszblyem szerint veszthettem 6ket
Tudvri,n ha b6nnlelyilkhu, €,rezn6,k l,ri,tni kedvet
bizvrist el6keritom e rosszu,l rej,tez6ket

Boldog kit miel6n m6g sejtieibe a f6szek
melege eiv6dqtt vihar dob idegen,b,e

nem b6r,tcin<iz a hfislg nem fognak retbeg6s,ek

el ,nern gyiingiti t6rd6t kook6z'at ijedelne
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Ki dgy6n rneg n€m alhat ki sz6k6n meg nerrn iilhet
bolyong EAnadhatatlan az tt a pihen,6.se

kinek a 'brics,irsz6t6l szAja nem kese,riil m,eg
k'i kri,nny,en ,h6tat fordit nem gyorsu,l szivverise

Mrert mindenik ka,nya,rg6 talhn az otrhon 6des
k6p6t villan,tja fol maid 6s v6gre hazatlved
megtreli drAga ctlj|t 6gri serbckkel 6kes
ezar csa\ahbatilst6I vtrz6 bdtor sziv6nek

N O S ZTALGIA

Vill5rml6,s flnye szikftik f6nye 6ji f6ny
J6hirre t6,madt <jr<im O fut6 sugdr
Szemek ,l6ibak igyekv6 zrrco,k iinnepe
Ipartkod6 rom16s ,iparrkod6 derii

Sz6rny-e kolo,nc-e Maid tudod ha .m6r halo,tt
tsz6 vir,agkent jar a resred dgain
as'im'og,atds lan,kad6 zar,andokA,t
hrisaba,n 6s sejtieiben bectzgeti

Erlnyelik utcAk hhzak siitii vdrosok
€s erlnyeled te ami rm,6gis ittm,arad
De hozzirittk,k6sziilsz egtsz a si,rodig
ho,gy ing6 rirrnyaikha rijra lelrket adi

8o

Addig park-rr6szek zeg-zugos bdv6iban

Vonadiilkek zory6 6s fiistiis o'1dal6,n

idegen 6gyak mAs-szagh nediiben
talA,ltkozol vetriik ,s bdkiilsz ,meg egy kicsit

VERS A,,NAPLORESZLETEK''-B OL

Szivem hiis felh6k pcilyhi l<ozott reszket imrn,6r

rir<iik'k6.

Minden gyeng6ds6g elp|rtolt t6lem, ami6ta nem va,gy;

a t'egi bara'tok 6s a r€gi rkedves ahrgydk f,elese,lve

pii,r6lnek;

tud,atos n6,gy,keg)netlens'6gge'1. kinoznak a nappal,ok 6s

az liszak|k. -
Sirno'rn,kel,l,ene, monda,no,m, hogy : hiitele,n,

6s szemreh6ny6 szavak fdkete sereg€t bocsdtano,m

utantad,

mert n-rreg6tr,eztetttl 6s ,megszomiaz'ta'ttal, de nem

ad,b6l ennem, innom;
mert rmegtrnu,t'attad, mi a i6, s rarmc,ngedted

a rosrszakat. -
M6gis: nlzzAtek, em erek! puha mosoly iAtsilk

a szArn k6riil;
mint aki biivcis ti,tko,kat,tud, mo,solygok - 'miint ki

gyenm,ekek

nagyo'san.ko noly i'6tekht ndr €s elmosolyodirk.

Azt hiszi 6, ho,gy elha,gyo'tt, - azrt hiszod, hogy
e\hagyt|l engeln,
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s ,a k6t szinben vasr,agod6 id5 egdszen eltaka,r majd.
Sz6les a vi16g, m&ly a frild, t6g a tenger, magas az eg,
sz6tres,ebb, rn6lyebb, fiigabb 6s ,mago,sabb a szereimern.
Megind,ulsz nyulS,nk utako,n fut6 lltbbal, vagy

kanyarogva,

bujk6,lsz bfj6 <i'sv6nyeken: hozzam l)'ukadsz ki v6giil,
a foldb,e 6sod m,agadat, m6rfdldrnyi kritba: 6nrAm

u,kl<an,sz,

tengerre szAllsz,h|rhogy ko,tm6nyzol: 6nnila,m kot ki
ahai6d,

a legbe ,lendiilsz: 6nbel6m i.itcidirk gyengc hormlokod.

- Sirno,m kellene, rnondano'm, hogy: hfitelen,
de nerm l,ehetsz te hiitelen, - sokkal io,b,ban szeretlek

ann6l,
s eligyekv6 rldpteidet vgy n6.zem, min,t egy pajkos

gyermek csinyi6t.

TESTI HABORI]

Villanyt oltottunk. Ag1,ba brijunk.
A szo'mrse6d p6lyaudvaron
mozd,ony s'zuszorg, hessenti r6lunk
az e\mot, b6r nagyon-nagyon
v6rjuk,'kivAnjuk. Sz6liitcitten
f,ekszem, csukortt szemrnel, hanyatt,
s fitom a fod,nos g6zt, diihcidten
kapkodja sz6t'a pillanat,
I6tsm az emtber szurtos a,rc6t.

szemefeh6rj6t, kdnyokig
tiirt irng6t, izmos f6rfikari6t
s a csil,lagok sz|zezneit.

Csdnd lesz. Ot ujjam tercv|zva
b,abr 6lja v6gi g combomat,
s tov6bb. tkerelk hasarmra rn|szva
zizg6 ilgydkamig halad.
Csond van, fiirk6szek, rnint ki lesben
szorforflg, a mrAsik 6,gy [e\€,

f6lek, m€gis hangotkra Lesve,

i,elre egy irt6zils'e\6.
Me,gion,,meg 6m, el6rkezik,maid,
ne 6,rj,en k6sziil,etlen,til,

ne v6dtelent tal6li,orn itt, ha
ostromrb'a fog kivil, betriil.

Cstirnd, csond. A m6sik 6gy fel<il ,m,os't

nytig6s kriszik'f ril. Megmered
mozg6 kezern, llrris,olniba karm,os

f6i6s hasi't: elkezdetett.
Nyiig6s kriszik fril, szinte gyermek-
,hangon, botl6, szelid nydg6s,
,s zA'rny ai bfugyadozv a v ern e k,
iirv5n a j6t6t ,b6kiil6st,

rmelynek talhn mfu kedve volna
ilas'san mell,emre sz6lla,ni,

vigasztal6,it hozva s,orba :

tiindti,kl6 o6va-i:,\matt.
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Nyrig6s csap,kod, fel,szclkve menten
a f6lsot6tben reszketeg

t6rddel futok, halomra dd,nrtom,
,rni iruban 6ll, az ing,em,et

megnaadko,lom: ,,Nos itt vagyo,k m,6r!"

- stlgom cs,ititva, sz,inbe sir
a hangom, 6s a mrAsik 6gyn'51

did,erge,k. Majd'me'gi,nt, rmegint:

,,F6i? Itt vagyo,l< m6rr. Odabriidk.
Engedi csakl lgy jo,bb lesz tal'lhnJ'
Nyiltik ,a papla'n, fa,tva-batog,
,rnint egl em,6szt6, ronda szAj.

M'el,l6msimu,1, ikarornba tarto,m.
Gyong6cske tes,t6'n 6t,rneg 6t
cikia a gorcs, v6lrlamna haitom,
be'c6zem izzadt hsmlskhe -
- O, kin, 6, res,ri fdjdalom, ha
mds trelket fol tudsz g1.ilj,tan'i,

m6s testbe, hrisba, m.{s 'tagokba
,m6rt nem tudsz sz6ii,elorszlani? -
Mell6msimul,'karo,mba raroom,
szo,fo,ngatolm, .mrint l,egvada rb

k6i kdzben. M6gis: 6n a parbon,

6t znzza fors6 6nadat.

Megnyugszi'k aztbn, melle bdken
alszi,k kezemrb,en, sz6p feje
f€szket frr'161, nyakatmhoz 6rvbn
perzsel fonr6 l,ehellete.
Mi lesz? - tdprengek szivszorongva.
M,6r l6tom halva 6t s .rnagam
gy6gyithatadan 6s,mogorva
rnag6'nyos,sAg bekly6ib'an.
Mi lesz? O, s,ernmi, semmi, semnri !

- csap rh az 1lhetqlen 6rv,
s az6iszail<6t kezdem figyelni
nagydbb hatrirsri 6rvek6rt.

De m,occan. Fdldreng€s ha k6sziil,
borzo'ng igy olykor a vi,d6k;
csalk kimr6l6 ij.esztgerestil :

menflhesse b6r6t, aki f6l.
De ,moccan: k€szi.il, kesziil, ,erzem,

az uj tnt6zat, s nincsen rit,
nincs im6d keriilni sem,mikdppen
e ,szclrrnyii tes,ti hdbo,nit.
Kitrir? Szenvedn,i rkelLl. Legazol?
Ko,szos ronccs6 kell omlani.
Elllenikez6sen 6s s'i,r6so,n

gy 6znek konok hatalm,ai.
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Moccan, k6nnyen v6gigvonaglik,
fejdt csava,rja, s:zfijs lsgy
nyiigestbe fiog, iajgawa osulklik,
vi,nnyog, rrni,nt kisded |lltutn.k,
fiilrd.ntje t6rd€t, vi,ssza,rfgia,

- a,lr6r al<€i, a,kerge k6i!
R6,l6p a g6rce, fdrgatia, gyuria,

- 6, 6nthetctlnn, saenvcd6lyl
Briii[<, szo,rl'toan t€bolpdva,
s6haltoh 6s'lcA,ro'rfl,kodom :

kezem,k6z6ot egy gonibolyagba
a m€r,hetetl,en f6jdalom.

Rdtrep a gdrcs, zi\6lja, rorytia,
f,oga csikordu,l, i'ngerelt
vad,6, a kin si'efqe bontia
sz6p erntbers,6g&. Hirtelen
magAhoz rilntt f|j, tgy szorongat.

- Csak frijda\nt,,fir6l lenrne b6r
e f6j'da1om, hogy hord,hatdbbat
hardozzon 6 isl - Meg ,rnegr6,lrt

a ,h6nykol6d,6s ,egyre t<)bb,et,

s harj6 ut6n a dritrt habok,
elf ekszik,lassa,n. Osszegrirnyed
a tesrt 6s fi6trenken vacog. -

$ok vo,l,t. El6g vol,t. O, eteg volt!
Cs<ind zng. Az 6ijel mtu akg
tn'Icani:a 6gyunk es a f€lholt
szdbit, a p6l'ma 6gart,
a ,mennyezet l6gysziirke fo\tjbt,
ke.pernet ,arr6bb a falon;
\hbom, a ldmpht kiurt elo,lrti6rk,

nesz sincs a pd,lyaudvarorn.

,,Mi l,esz?" - dar6Jbm egyre.mds,ra,

s nem felel senki, €n se 16.

Fogom kicsiny kez6t, s vigy'[7ya
elrejtem paplanunk al6.

AJANDEK

I.

Ha aka,rrod, ,naagadra ereszted az gt,
ha a ngyogvw haAekozrlt". d,iadal6rban eloltod.

S a szdnyeg k6cos ,miint6i ,helyett,

a sz6ken gunnyad6 ,nr[r6d helyett,
zseb6red 6s tblt5toLlad ihel;"ett,

kaza,lban atr16 tk<i'nyveid helyer

a,karcsru s gyiinge nmillssel
hull6,rnl6 tb,Arsony-semrrnislg fal6,n

egy banna saem kinyil,i,k 6s re6d,n€2.
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Jel a fielh6o-ttlirdl,
sii,rnrasegr,ring6 nyuga,l'om :

velr6dig ,6rzed, rrninrt saj,og a szeps6g.

? IIL

To,rnyoad fei€d f6l€,
dsJnngd,Idcd eU,
asavand molled k6r4:
vLz 6ntr, vlz fu,boldrog [Eoeg6.

,ry.
M,6s zene ez,,nths zene -
mreftelen corntb zendl igy, frra a piuriithoz u.
Mhs zene ez, rm6s zene -
gyiirrnrilcs.hoa6 fa, tenmb vithg zanel igy.
M6s zene ez, nvhs zene *
a bon'ta,tla,n szi'klik zenelnek igy.
Mis zene ez, rt ,s zene -
szemredrb6l gyongy-f 6ny irmJik a ho,rnr6lyra.

csoRDAs JANos

UTAZA S O K

A fiecrk6k i's hazanaennrek

A g6lyerk is haaanr,ennek

I(6t f6saek k6ztitt'bolyongok veliifi<

Atszel,em 6n is a itenigert

ElLopom a,meditem,in fuvarllartot

Azfu aszas,ilgban 
'rn6r,tom 

meg magarn

mint a rmadariak, m,int a csillagoik - -

GYASZJELENTE,S HELYETT

t. A liil tiinddise apjdnak lecsukott sTeme el6tt

Megallok rmost utad v6g€n

az els6 lIt*dtanfu sza\6n

v'is'szan6zek, d,ereng rnirnden

s csaik az mrarad 6roh.eted,en:
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nink6pz6 F6iskola magyar_n6m et ,szak6ra,
itt sze'reztem tan6ri k6pesir€rst r96r-ben . Ezutiln egy kom16i h\talh..
nos iskoldban, majd az ottani gimnilziwmban tanitortam, jelenteg
P€csett tanitok. Els6 kcitetem,et a Magvet6 Konyvkiad6 adta ki
Utcai kdxjdtik cimmel, r964'|isyr. Az Eu3pa il<iad6 Swizad.unk
osTtrdk llrdja ci'mii rk6tet6ben miikcidtem l<ozre torditdsaimmar.

Arat6 Kdraly
ty9-ben sziilemem, Mo,h6cson. G5nerekkoro-
mat egy i,$renhAmmdg<jni faluban, Szfirben
triltrlltem, ut6na kerriltsm Moh6csra vissza,
gtmn|ziumba. Az 6rers6gi utdn m6sf6l h6_
napig elciszcir P€csem, a M,egyei Krinyvt6r_
ban, m,aid k6s6bb a budapes,ti Nlagyar Gyap_
jrifon6- 6s Szcir'6gydrban do,lgoztam s,eg6d_
rnunkdsk€nr. r958.ban felvettek a p6csi Ta-

Bdrdosi Ndnnetb Jdnos
Szonnrbathelyen sziilettem, tgoz-ben. El6bb
sziil,6v6ro,somban, ry4j 6ta pdcsett v6ro,si
tisztvisel6 vagyok. Els6 verseskotetem ry26_
ban jel'ent m,eg. frott K6 cimen ry3617,ben
Szombathelyen irodalmi 6s miiv6szeri fo1y6-
iratot szerkesztettem. Ugyanott a Faludi Fe_
renc T6rsa s 6 gban mri.sf 61 |vtizedig irod,alom_
szewezS munk6t v6geztem. p6csre helyez6sern
ut6n Vdrkonyi N6,nd,orral, Csoraba Gy6z6vel

kdzcis'en szerkesztettiik a Sorsunk cimii foly6i,ratot. vers,eim,et,
itAsaim.at az E1e4 Kelet N6pe, y6lasz, Nyugat, Magyar Csillag,
Csillag, Kor!5rs, L|tdhatilr, a pdcsett megielent foly6iratok (Du_



Bert6k Ldszl1

A Som'ogy 
'rnregyei V6se kozs6gben sztleu,em,

t935-ben. A girmn6ziurnot Csurg6n vegezterm.

Eretts6gi uf6n vorLtam po's,tai,tisztviseil6,
kcinyvel6, paraszt. 1919 6t:a kcinyvtirban dol-
gozom. ry61 6ta a P6csi Tadrkepz\ F6isko,la
Kinyvtarhban vagyok kcinyvt6ro,s. Ktjzben
ry63-ban magyar-t6r,i6nelem szakos tan|ri
okievelet szef,,eztem a Pecsi Tanhrk6pz6 F6-
isko,l6n. Verseim di6llkoromban iel,entek meg
eI6szijr, a pdcsi DunS,ntrilb,an. Az6ta a Jetrenkor,
krtz<jlt6k lrixaimat. Konyvalakb an ry6 4tbsr l[y1sl<
,seirn a Leng6 t'lnyhidak cimii h6rmas kciterben.

n6ntril, Jelenkor) stb. kdzcj,lt6k. Eddig tiz kcitetem jelent rneg: ver-
sek, reg6nydk, tanul,rn6nyork. Legutols6 verseskcitetemi VacsorLr-
csillag cimii v|logatott verseim gyiijtem6nye (Jelenkor-M agvetl
kiad6s, t966), amely n6gy6vrizeders k<ilt6i munk6ss6som16l ad na-
gy orbb risszef ogflal6s t.

Bodosi Gydrgy

I3udapesten sziilettem, ry25-b'e'n. Any6rn 6sei

oln,szok. Isrko,l5im minden fokozatl,t Buda-

l)cstem vetgez:tem, 1egu,to,1s6[<6nt orvose]gye-

tomet. Di6kkorom 6ta irok. Egy Berzsernyi-

tanultmAnyorm ielent rmeg az r948$s YAIasz
utolso sz6,mdban. ry1o 6ta gyakod6 clrvos-

kint dolgozo,m. N6By ,6vig a veszpr6mi k6r-
h|zba.n, ezllt|n P6cs elyen, a B al,ato nf elvid6k
kis faluj6ban. Els6kent a Jelenkor k<jzolte

vers,eimet, m,aid ry64-ben kdtedben is megielentek Az drom szaoai.

cimen, a Sz6piroddlrni K<inyvkiad6nSl.

Cserbdt Jizset'
r9r;-,ben sziil,etteLrn, a Szabolcs rnegyei Balasa
pulszt|n. Az itteni uradalmi csel6dek kozt
nevel'6dtsm. A csel6dsors €s pr.olet6rsors 6il,-

mlnyvtli.g|t hoztam'rnagammal. Vers,eime,t

a Magyar Csillag, Erdelyi Heliikon, Kelet
N6pe, SLorsu,nk kozolte, a felszabadulds ut6,n

a Kor'.t6rs 6s az Elet 6s lrodalom has6biain
publik6ltarn. Veszp,r6mbern dorlgozom, 'a

,,Napl6" szerkesz6s6geben. Els6 verseskote-

a Somogyi iras
napvil6got ver-

B6dds Jdnos

r9o;-b,en sziile,ttem, Thcnn, Fej6r m,egyeben.

Szijrleim fotrdmtivesek vo'ltak. Php6,n v€gez-
tem, a Ref. Koll6giumban a girnn6ziumot, s

ugyanott a teo,l6gia"i akaddmi t. Reforma'tus
lelkesz trettem, s ry2g-t6l r%g-ig Szornbathe-
lyen voltam, rgJg46l pedig Sz6kesfeh6rvdron
vagyok lelk6sz. Els6 verseskcinyvem ry26-ban
jel,ent meg, a thatodik rg61-ban, a Magv,etii
kiad6s6ban, Mai pridikdtor cimmel

tem A mogra sezn tigyel senki, ry4l A m6sod;ik

fdld. cimmel ielent meg ry49-ben.

II ilI

kotetem Balasi



Csdnyi Ldszli

rgzz-ben sziilettem,

6lek. Verseken kiviil
szivesen forditok is.

TapolcAn. Szeksz6rdon

tanul,m6'nyokat irok, s

Csordds Jdnos

rgzo'ban sziiilettem, Bud6n, de alig ,h6ro,nt-

6ves koromban visszakeriiltem any6m sziil(F
falvjhba, egy zalai nagykrizs6gbe. Hrisz6ves
ko,rqmban, 6retts6gi urtArr jutottarn isrndt a f6-
vd,ros.ba, egy texttlgydrban Lettem munkis,
majd tiszwisetr6. r94r 6sz6n egyeternre irat-
koztam, de onnan katon6nak hivtak be. Csak
a ,il6boru ut6n szerezhettem tan6ri oklevetret.
Az irodalommal ry4$an tkeriil'tem ,kapcso-

latba: a p6csi Sors,u,nkban Sinka Istv6n mutatott be. A Sorsunk
eg6szen a megsziirn6s6ig rendszeresen kozcilte verseirnet. IJiabban
f6kenrt a Jelenkorban Litnak napvil6got ir6sai,m.

Galambosi Ldszli
r9z8-ban sziilettem, Berkesden, Baranya me-
gy6ben. A Pecsi Allaffri Gy6gypedag6giai In-
t6zetben tanitok. Verseim az Alf6ldben. Elet
es Irodalomban, Jelenkorban. Magyar R6di6-
ban'kaptak helyet. A Jetrenkor-Magvet6 ki-
adis|ban jelent meg krizds kritetiink Bert6k
LinzI6val, Makay Id6val, t964-ben, Leng6
l4nybidak cimen. On61l6 verseskiitetem Sdr-
fuinyok is tii{dk (Sz6pirodalmi, ry6).

,."#
W

Csorba Gy6z6

ry$-ban sziitrettem, P6csett. A kozepiskol6t 6s

a fogi egyetemet ugyanitt vegeztem. ry19-betr

doktori oklevetret szereztem. Jelenleg a p6csi

Megyei Kiinyvt6r dolgoz6ia vagyok' ElsS

verseskdtetem tg1}-ban ielent meg, MoTdtr'-

latlanstig cjlrnnlel. T<ibbi kiiteteml. A hid pa-

na s 7a. Y ersek, rg 41. Szab adulti s. Versek, 1947'

Ocsild.6 t'oek. Onlletraizi koltem6ny, 1955'

A s76 iinnepe. Versek, 1919. Sdta is rneditti-

ci6.Yersek,rg6S.Sokatforditottalm,egyebekkiizottGo'etheFaust-

i6nak II. rtszet, Dante, Pelr^roa, Ritrke 6s Brecht verseit'

ryt41'ben Baumgarten- dii'at, r957-ben J6zsef Atti\a-diiat kaptam'
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Csorba Gyfzii

ryr6-ban sziilettem, P6csett. A koz6piskol6t 6s

a iogi egyetemet ugyanitt v6geztem. tyg-ben

dok'tori oklevetret szereztem. Jelenleg a p6csi

Megyei Konyvtir dolgoz6ia vagyok' EJ's6

versesktjtebem i918'ban iel,ent meg, Mozritt'-

latlanstig cinr,mel. Tiibbi kotetemz A bid pa-

nas1a. Y ercek, ry$. Szab adulds. Versek, 1947'

Ocsild6 h.,ek. On€letraizi kdltem6ny, 1955'

A s76 linnepe. Versek, ry59. Sdta is rueditti'

ci6. Y ersek, 1965. Sokat fiorditottatm, egyebek kijzott Go'ethe Faust-

j6nak II. rtsz6t, Dante, Pebrarca, Rilke 6s Brecht verseit'

ry 47'b en Bau'm garten- dii'at, t9 51 -ben J6zsef Attila-d iiat kap tam'

IV



KaldsT Mdrton

ry14-ben sziil,ebtem, Ba,rany6ban, So,mbere-

ken. Huszon'k6t 6ves korormig sziikebb ha-
zitmha,n elbem, s killonf6le foglalkoz6s,o,kat
iiztsm di6ks,6gom ut6,n. Azt6,n Budapes,tre
kciltdztem. Mo,st p'edig harmadik eszrendeie
Dunarijv6rorsban lnkom. Feflesdgem itt tanhr-
kodrik. Magam f6k6nt miifordit6ssai foglalko-
zom. Az t964-es esztend6r Bedinben tdk<it-
tem a Miivel6d6siigyi Miniszt6rium riszrrin-

dij6val. Negyedik verses,krinyvem ry67-ben ielenik meg, VtiltoTal
tok a renzdnyre cimmel.

Kdldi Jdnos

r9zz. iant6"r r8-5n szi.iletteim a Vas nregyei
K6m ri<cizs6gb'en. Egyererni ra'nulrn6nyaimat
a bu'dapesti Eowos Lor6nd Tudorm6nyegye-
tem'en v6:gezbem. Magyar-kii,nyvt6r szakos
tan6'ri diplom,6m van. ry6o 6taa szomrbarhelyi
Tanit6kepz6 Int6zetben tanitok. Ezt tneg-
el6z6en vo,ltam cs6pl6munkAs, krinyviigyndk,
miiszaki r aizol6, ti sztvis e16, sza badm iivel6 d 6-
s'i ,e16ad6, s l,eghosszabb ideig kcinywt6ros.
I{bnyveim: Oi pny. A fiatal magyar ir6nemzedek krinyve. 1946.
(Antol6gia). Halott ztiTimalom. 1947. (Versek). JubtisT Ferenc k6!-
tisrytinek stilisTtikai oiTsgdlata. 1965. (Tanu1m6ny.) Rdba-parti
el6 gia. r96y. (Versek.)

VI

Koncz Istodn

Tapo,lc6n sziilettem, r93;-ben. Ap6m tanit6.
1958 6ta a Veszpr6m megyei Napl6 munka-
t6rsa vagyok. Kcizben levelez6 tagoze;to,n ma-
gyaf-torterxelem szakos tandri diplo,m,6t sze-
reztem a budapesti eg"yerem b<ilcs,6szkaran.
Etrbesz6l6s'eim 6s verseim f5,leg vid6ki napi-
lapokban 6s a szornbathelyi Eleti.im,kb'en, sz6r-
v5nyosan pedig a p6csi Jelenkorban, valamint
az Oj lrhsban jelenrek m,eg.

Kulcsdr Jdnos

r935-b'en sziilettem, a Gy6r nlegyei A da
kdzsdgben, vastti p6lya& fiakdnt. Kcizep-
iskolai tanulm6nyai'rnat Gy6rott vegezbem,
mafd trevelez6 hallgat6k6nt a budapesti Erit-
vos Lorind Tudom6nyegyeterme,n \szeremem
magyar-l<dnyvtiu sn"kos diptrorm6t. Jelenleg
a Gy6r-Sopro'n megyei N6pmiivetr6si Tan6cs-
ad6 vezet6je ',:agyok. Els6 ir6som ry52-ben
ielent ,m,eg. Az6ta a Dunintir,l, Csillag, A!

fold, rnajd az eJienfarcadalqm buk6s6t k<ivetd iddben a Korr6rs.
Elet es Iroda,tro,m, lJj fu6s kozcilte vers,eimet. Egyik szerk eszt6je
vagyok a Szomba'rh'elyen m.gjelen6 Etettink cirn6 a,nto,l6giaso,ro-
za'tnak. Kri,tetem rm€g nem ieJent .meg.
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LoodsT Pdl

r896-ban sziilettem, B6csf<ildv6ron. Jogot v6-
geztern. r9z8..1ban P6csre keriiltern. Ekkor
kezdtem meg egy ,itteni irodalmi t6rsas,6g

megszew,ez€.s6re i,rdnyul6 munk6mat. Az ryy-
ben megalaku,lt Janus Pannonius T6rsas6gnak

f.6dtkfua, a Tfusashg Sor,sunk cimii foly6ira-
t6,nak egy ideig t6,rsszerkeszt6le voltr.m. Ti-
szarnentin clmii koteoem (tgzz. Obecse) az
el,s6 magyar verseskri,nyv volt a Jugoszl6vi6-

hoz kerii,l,t d61i r6sz,eken. Vdndorilt cimii verseLsfl<o'tetern r94r-ben,

Pdcsett ielent rneg.

Makay lda

ry11-ban szillettem, Pdcsett. A kriz6piskoil6t
Pes,ten, Gy6rdtt 6s Gycinkon v6gexem. r95r-
t6I fi-ig a P6csi Tan|rktpzf F6irsko,la nrn-
gyrarszaiko,s hallgat6 ja voltam. r 9 t4-b,en tettem
|ltranvizsg|t, azata baranyai falvakban tani-
tok, jelenleg Vem6nden. r959-'oen j,elent m,eg

elis6 vers'em a Jetrenrkolban, I964-b,en pedig
Leng6 ldnybidak cimmel kcizris vers,eskcite-

tii,nrk Bert6k L,r{.szl6val 6s Ga,trarnb,o,si L6sz16-

val.

Pdkolitz Istrsdn

r9r9-ben szrilettern, Patkso,n. ry42-ben t;anit6i,
ry52-ben tan,riri okleivelest szercztern. ry55 6ta
miiv6szeti el6ad6 vagyok a Bamnya,megyci
Tandcs VB Miivel6d6stigyi Oszr6Iy6,n. ry66-
ba,n az ELTE Brilcs6szkar6n levelez6 hall-
gat6k€nt elv6geztem az irodalo,m szakot. tg6r
6ta a P6csi ir6csoport titkilra, ry63 6ta a Je-
lenkor ,szerkeszt6s6gi tagja vagyok. Verses-
k<iteteim: S7tiret, 1958. Magvet6 ; Fdny 6s tir-
nyik, ry62. Magvet6; Altat6, gyermefl<versek, 196r. J,elenkor; Esti
d.al, ry61 Sz6pirodalmi ; Mess7ent76, 1965. Nlagvet6; Iga1stigos
A4dtyds, ry66. Magvet6-Jelenkor. r96yb,an Finy is irny,6p ,i^O
kritetem6rt J6zsef Attila-dijat kaptam.

Cs. Nagy Istodn

K6szegpatyorn saiilet@m, 1924. ol<t. r5-6n.
Ap6m erd6sz volt. A p,esti eg.yetem,en ma-
gya,r-to*€nelem szako,s tan6ri oklevelet sze-
reztem. Az egyetem ut6n Salg6tafiLnban ta-
nitottam, jelenleg pedig a szombarhelyi tani-
t6k€pz6b'en. A felszabadul6s utdn Illy€s V6-
La'szA,ban, Kass6k Ko,rt6rs6ban, k6s6bb a
Csillagb,an, Uj Hangban, Elet 6s Irodalom-
ban, Jelenkorban, Alf<ildben ielenrek meg
vers'eim. On6116 k<irctem nincs.
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Pdlos RoTita

ry26-bam sziilettem, Bakonyszom.bathelyen.

Tanfit6k|pz6t v6geztem Gy6r<itt. Bakony-
szombathelyen tanitok. Verse,imet a Dun6n-
tril 6s a Jelerlkor kiizli.

Pdt J67set'

Zalaegerszegen sziilettem, r94-ban. A gim-
n6ziumi tanultmAnyaiimat sziil6vri,rosomban, a
Keleti Kereskedelmi F6iskol6t Ulvid6ken v6-
geftem el. ry45--49-ig a gum,ijavit6 iparban
dolgoztam, etr5bb mint tanronc, rmajd seg6d-
k6nt. r948-51-ig stlyos betegs6g nehezed,etc

r6m, s,e h6rom 6v ,nagy r6szet Dobro,nhegyen,
egy kis gocseji hegykozsegben toltoftem, ro-
konoknAl : teheneket tregeltettem, s;z6n6t gyii-

tdttem, kuko,ric6t tbrtem, arhogy eg6szs6gi .6,llapotom 6ppen en-
gedte. r9;z-ben bekeriiltem a zalaeger,szegi mregy,ei kri,n1"vt6rba
kdnyvt6ro'snak. P6cs'eri ryy 6ta 6lek, a Tanirkepz6 F6iskola
kiinyvt|rhnak vagyok vezettie. H5ro,m kotetem jelent meg, a Dlr
dolgati r9y44'en, a M4Tpergetds ry6o-ban, Kdk ablak m|gilt ry67-
ben.

x

PAk Pdt

r939-ben sziil,ertem, Nagyka,nizs6 n. Ap6m tiz_
6ves koro,nrrban elvesatettern, s ez a hi6nv
minrdv6gig elkis6rt. Budapesre,n 6rretts6giz_
tem, majci ipari tanu,16 6s szakmunk6s letterrn.
t96o 6ta ra,nitok.

Takdcs Imre

R6basdmj6nben,sziilemsm, rgz6-ban. r9p-ben
beir:lbkoztarn az egyeternre. Most Sz6kes_
f eherv'5rott 6lek. Eddig megielent ko,nyveirn :

Zsell4rek unoktija, ry15; Khangyal, ry59; A
csillagok druldsa (regeny), ry6o; A ltrli t,in-
ca, t964. r96r-ben J6zsef Attila-dijat kaptam.

Takdts Gyula

rgrr-ben sziiletiem, Tabo,n, Som,ogy ,megy6-

ben. Iskol6im,at Kap,osviron, az eg-y,etem,et
P6csen v€geztem. Tanfu voltam trlbb v6ros-
ban, 6s ry49 oa.mrizeumigazgat6 vagyok Ka-
po,sv6ron. r94r,ben Baumgarten-, t96o_ban
Jozsef Attila-dijat kaptam. r96;.ben rr verses-
kritetem utSn jelent meg az Ecek, nad,arak
cimii vit"\ogatom versgyiiitem6nl,srn. ry6o 6ta
k6t <jn6116 ki6l,lit6son €s foly6iratokban mu_
tattam be k6peimet 6.s ruizaimat. . .
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Szcrkesztette

Pirkolitz lstv6n ds Tiiskds Tibor

@ Magt,et6 Kr)nyc:kiad6, ry67

TAJ trS KOLTESZET
- Pdrbeszld -

- Mit vAlogar;sz?

- Antol'6gi6hoz verseket.
Papirlrapok boritjdk a szab|tz fiivcin sz6rad6 ruh,rik. G6pelt ivek

feh6rlenek az asztatrctn, az 6,gyan, sz6keken, m€g a sz6,nyegre is iut.
LIol az egyik, hol a m6,sik halom,hoz nyrilok, ujjam jiltszik a La-
pnkkal, adan tnl&lol'inrra.kihrizok egyet. V6gigfu,tok a soroko,n, az-
tA n f illradtr,;n visnzae j terrn.

Bar6,tom rijb6l rnegsz6l,al :

- Saindl,lak . . . Nincs hhLiLtlanabb v6Lla\kt>z|s, mint a,ntorl6gi6t
si:erkesztenii. FIa eddiig nem vo.lulk ellens6geid, rnos,t szerezhetsz,
\tertaz is megharagsaik, a,ki benn'e lesz, sazis, aki kimarad. Akit
beveszel, a terjedeLmet keveselli, a szornszddok rniatt finuryisko-
dik, a kivtilreked'tefi<r6l meg ne is besz6l,iiinlr.

- De a kiinyv az Olvas6nak k6sztil! - pr6b6lok v€dekezni.

- Az Olvaso! Azt hiszed, szereti az Arukapcsol4s,t? FLa meg-
yesz eg'y ktitetet, tud'ja, kinek a verseivel fog tal6lkozni. De egy

t.
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anto'l6gifban l O tln,pon,kcnrt iriabb kcilt6,be'b'oulik. Krisahe'gy et rig
6rt, ,s ibt-o,tt tnLil cgy fincrmabb falatot.

- Ne mgacld, vnrnnok ilclcrrn6nyes €,s haszno's anto,16gi5,k - ellen-

kezteim. - Mngacl is ,biztxly'ririr isrm'ersz ilye,neket. Ahol a sziiks6g-

szerris,6g rroncl,cl,trc cr6lymtts mol'lc a szerzahet. Vailarni kiil,s6 t6rgyi

ok. Vagy a szcfkcszrii iitl,ot'c. lfbbcrn a tktinyvb'en p6l.d6ul a DunSn-

trilon ima t'lii koltilk ncltak cgy'mrisn,ak tal6lkoz61, azak a liriku-

sok...
Ba,r6torrn ttcrnr hagyta ;bcfciczni a rnonclatot' Grinyosan fol'n'eve-

tebt:

- Ez vakbba'n iroda,linai gondo,lkodd'sra vallt Antol6gi'a, ahol a

szerz:6k a l,ak6sbeielent6 megfelcl6 rovata alapiin gyiilrtek egybe.

Nlondd, aki a R6zsado,mbon lakik, szerepelhet? Mert az 'm6t Du'
nantril! Vagy csak Erdn6['kezd6dik?

- F;zt ne keverd ide. L6tom, szef,etsz koteli<ed,n'i, d,e ez m6,s k6r-

d€s. Ez az anto\6gta igenris tudatosan v6'lrl,alia, hogy a Dun6ntu-

lon. a viddken 616 kdlt6ket mutatia be.

- Mit'sz6;ln6'1 az olyan s'orozilshoz, ahol, nnondiuk, csak a sz6ke

6s k6fl<szemii leg6nyek kapn6Lnak behiv6t? S mekkora lelernenyrSl

6rulkodna az olyana'ntotr6gia, am'ely, ha nern a lak6sheietrent6, ak-

kor p6ld6ul a terstsnily .vagy a kedvenc 6oetrek szerint csopoftositane

az fu6kat? Lelki,szeim,ommel'mAr LA,rorn a ktivetkez6 kdnyvcim'et:

E pitlidkii,nnyii verrsekst ,neh€z srilyi kol't6k irt6[<. S az ilyen aiim'

tr6,st: Szererti iin az ilmtresztett sai'uot? E konyv szerzli rninden este

<imleszueitt sajtot fogyarsznanak. Nem gondotlod, ahogy a soroz6 bi-

zottgitg el6tt csak k€t ermber van, alkalma's 6s alkalmatlan, vers is

csak k€trfele van: 16 vers vagy rossz vers?

- CsodAbmrs k6pzel6er6d van, d'e hasornlatod csa'k f6lirgazs6go't

takar. Tudniillirk a hads'eregn6l fegyvernemrek is lra,nna[<. Tekintsd

vailami ilyesmi,nek ezt az anta76gi6,t is. Tud'od, a kdzti'ns6get rneg

kell h6ditarni a vef,s szbm,hra. S u a'kiitet. . .

- Belem,egyek a jAt6kba. De nenr: 6rzed, milyen gyanris csen-

g6s,e van a sz6,nak: dunA,ntrili kdlteszet? Mernnyi benne a s?emre:

h6nyAs? Ha a k'ririkus egy kiiteubetvbfuill egy vir'iry26 mandula-

tAt, egy pslsft'Azat 6s egy g6'licos kutat, k6sz a k€pLet: durn6ntuli

lira, pannon derii, btrfl<otlitkus kolteszet.

- Magam is fo'lytarthatn6trn a pddilkx, s id6zherun6m a recen-

zen$t, aki a panflorn lita eL6fi- csak ezt a ielz6t tiirrte 'naeg: halk'

S azt a na6sikrat, akine,k a pallno'n szb 'milr 
egyet jelentett a provin-

cializmtrssal. Nem 6rtern, hogyan rnrelhetett 6t a sz6 olyain i'elent6s'

v61toa6'son, iho,gy amit kezdetben pgsfta iel'lemzesnek 'stz6"n@k, 
ab'

b61 ma '6rt6km6r6lett. M6gpedig peiorativ 6rtelemben.

- Ne 16gy indulatos, mert al<ko'r eilfogultnak lSnszal' Magad

is tudod, hogy a ,saavalknalk €letilk van, i'ele'nt€siik v61'tozik' Az

egytigyr.i 6nekbaidan dics6retnek szArnitott; a n6pdalok egyszeri-

sdg6t ielentette. Ma ,melyi{< ko'1t6 orillne, ak'inek kan'gi:6t a nep-

dalokdhoz hasonlitva egyiigy6ndk neveznEink? Ne a szavakra ha'

ragudiunk, hanem'nflzzik'rneg a tartalmul<art.

- N6zziik rmeg, €n ,is azt akarorm. Ne nyugodju'nk bele a sab-

l,onokiba.

- Arni meg a pannron:izmust illeti, nem tagadhatod, hogy val6-

bran a szeltlenrtdrtenet kapta fel, a n6pleld<kutartas, a mito'szorkba

beleseereilrnesedett tudo,m6ny. Ilyesrniket oftvasharmunk akkoriba,n :

a i6,bomerrm6 vid6k - i6 ktilrr6tenmri vid6k.

- T,udod, hogy airnikor n6.1unk a szelLlemmrr6nertnek rn6g [rire-

pora 6em volt, Cholnoky Viktor egyik ims6nak m'dr azt adta ci-

rniil: Pannonizmus? (

- Persae Cholnoky ,is dunin'trifi volt - vetette kiizbe bar6torm.



- Oholno,ky dunAntu'li. De Vahot Im,re nem, aki pedig m6r
r844.ben ta,nullm6ny't irt A tiszai 6s dunai ktilt6k bauinkban s Ka-
6inc7y Ferenc miliskoldja cimimel. S a dol,gozatban ,az irodalonr
tAii szin'a6deser6l besz6lt. Nem gondolod, hogy Valho,t Di,lthey
magyar el6futAra? Ha a szell'enrrtdrt6net hibAsran trilhangsrilyozra
nrim,cly triii motivurm szerep6t, nem ielenrtheti azt, ho,gy ke116 he-
l16rc nakva, cr i,elcns6gck 6rbelm;ez6s6n61 ne besz6lji.ink r61a. A
rrofirzct kiizism,ont marxis,ta megbat|rozits6b,an is ott szerepel a tiir-
t,Cnotis{'g cs n fillclnnizi sajdtoss6g. Valamcly nemzet ir,od'a1,m6b61,

s6t, cgyetlcn kolt(i miivcib6l kiiktauhat6 vonAs lenne?

- Tnl altaLinos, arnit rnondas;2. Igaz,'ran,nak t6fi sai6tossSgok,
de ezrefl< ielc,nrl6te szsrinrtdm nem v5,lik az irodal<lm javhra. Arrni
meg a ,ttjrt6ncti hagyorndnyokat ,iLlleti, a du,n6ntril'iakrnak iobb arr6l
nem besz6,l,ni: a D6zs:a Gyilrgyoket, a R6zs'a Sdndorokat minden-
kor az Arlfrild adta.

- M,os't pedig nekem kell aat mondani, hogy el6it6letekben gon-
clcr'lkodsz. Vegyiik sorra a d'olgo'lcat . . .

- Nagyon helyes.

- A DunSntil ts ,az Alfbtrd kozott, azt hiszem, nerncsak egysze-
dJen thji kiikiurbs6gekr6l rra,n sz6, han,em srr6l, hogy Dun6ntrii
fa\dnjzi adotts6ga m'egh,atfuozdbb iellegii. Megshatil:roz6bb az ir-
teni irodaiorn szamara is. Hagyfuk a dwnborzati forrn6,kat, a csa-
padekrnen'nyis6get, a sz&ljhthst, a niiv6nytak ar 6t, a n,6psiiriis6ge,t.

Csak k6t t:ili sajitorss6gat ,n6zz,'j.k, a Dun6t 6s a Balatont. Gon-
dolsz anna, hogy a honfoglal,6.s 6ta 1848-ig, arnig Szechenyi meg
nem 6pi,u'tette a L6nchidat, Magyararszitg ya1.6jf$an k€t foldr6sz
vol,t? Legal6bbis az esztend6 egy r6,sz6ben, j€gzajlAs idejdn. De
nt6sko,r is! Micsoda 6lewesz6lyes akadAlyt jelentett ez a toly6 a

kozletked6sben, a pos'taj 6risban, a,kere'skedslem,ben, rnind enf 61e

enr,beri 6rintkez6sben a ,k6t wszdgresz kozt.
- A Duna rn6gsem a La Manche!

- Az niem. De 'rn6,r a rdmaiak korAban egy birodalom hatdra,
s k6s6bb is az emberi 6ri,ntkez6s szigor,ri a,kadilya. Ki mer6sz-

ked,ett t6tren a ,szi'finrkokra hasad6 j6gre, s ,ny6ron az rirv6,nyl6 huil-

l6mok hhtaru? Mhr a Jovasporsta 1<or6ban, az r8oo-as 6vek eiej6n
is heterkbe-h6'napokba trelt, armig a l,ev61 elju,tott Dun6,ntulr6l Szep-

halotnra, Kazrnc4fitoz. A foly6, mint a zsdk bekdmtt sz5ja, cs,ak

a bel,s6 rnozgist engedte . . .

- A mrisik dunrdntirli csoda?

- A Balaton. Amiko,r a hidatk vegre imri,tt-amott iis,szepAnto,trtak

a k6t o'tszitgreszt, ta\f.edezte az otszhg a Bala,to,nt. A sz|zarlf.ordu-
l6n ,m€g azt tewezt6k a jhmbor zalai foldmlr5k, hogy I<rszinitihk
es tefmdf6,ld'd,6 tesarlk a imedr6,t. Ma pedig egyetlen nydron h6,rom-
nrilli6 vend6g fordul meg €r pa$1in. IJr- a ,,szetete,tt tei6k" ked-
vd6rrt, ahogy Benzsenyi ,rno,ndta, idezar6ndokol az orczdg 6s a nagy*
vilSg tdvofii zugAh6tis az ember, go,nd,oil.od, hogy a kdflnyeze,t6 ,er!

6lland6an ott 6r16re h;at6s'ta,larn rrnarad? A Barlato,n'nak nem tre,het

hitat fordtna,n,i. N6zni kelil. Tudndl rrnro,ndani m6g egy term6szeti
sz6ps6get e bazitban, amelyrltr anny,i vers sziiletett, rnint a Bala-
tonr6l?

- Vala,melyes,t ismerem kolteszertiinike:t s az anrtorlogiAka,t is, trne-
gint az anrtorl6gi6,k!, almelyefi< egybernarkol,tak e ve,rs,eket. De 6pp
eb,ben van a do'log biib6j,e. Dun6rnfu,trorn, k6n,nyii kci,l,t6nek len,ni,
de csak t6,j[<rilt6nek. Sok itt a t6'jvers! Morndhatn6rn: kiz5,r6l.ago,s,

dun'Anrtfli kol't6tipus a tiljko\t6.

- T6jvers, 'kiil't6tipus . . . Ailighan,em ,rnegint triils6goean leegy-
szeriisi ed a k6rd6s't. Ink6bb ahhny t|jvet:s, annyif6l,e. Legal6bbis
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ink6tbb kiikinboztertni keililene, minrt tisszemos,ni a hart6nokat. Irn6,nt
mondtad, jAratos vary s,z,i,r,od,alqmban. Neked rnagyarhzzam afu
kor, hogy a term€szet 6s a t|i a ,lira lapialn menny'i kiiltinf€Le ie-
lentesb,en, drtelmez€rsben szerepel, t6r vissza, riiul rrneg? A terme.
szetA,br'hrcildts alci,r etlrlentetes tarrtalmatk kifejezdie leher. Csak a
kdzeilnrrriil,t n6hd.ny pilldilitua gondolil A feud6lis t6,rsadalo,rnb6l ki-
ut6l,t Csorkonaia ,,zordon erd6k, du'rva b6rcek, szirtok" thr,sa,sigh-
lran - minrt Ro rsseau E.nmen,ornvil,l,6bern - adl ,a rnag6nyt atra[ia
nr'eg, ahorl ,,efi]ber 6s porlg6:r" l,ehet. Bizo,ny6ra erltfoguttnak idln6l,
ha ehrhez rn6,g.hozzAaenn6m, hog'y a veffet Du,n6rntrilo,n, a Balaton
ptarbiin irra. Vegyiink m,5rs p6ld6t: Ady versei terl,e va,nnak taii
illotivumokka,l. De ki mrefine a Havasok 6s Rivi6'r6rban pus.zta fer-
rn:dszeti kdpet rl5,uni, s - im6g ,tr,ivi6lisabb p6lda - A'ma,gy,ar lJga-
ron,ban a f,ejtt|:gyhzhsra va,l,6 ,buzdititst keres'ni. Mer,t a kitlt6 el-
r,adult tlfion 96zol, s az ,,6s, buia f<ilddn dudva, trnu,ha'r". De ak6r

Juh6,sz Gyula rirmpressziornisrta tiszai k6pei, Bab,irs k6,kel'16 domb-
hajl,a,tolkat id€ed s,o,rai pus'da t6iversek tre,nn6nek? Megetue a fene
azt a verset, alrni h6i 6s smber ,kapcsol6ta, azaz kolt6,sze,t helyett
csalk tairk6pert f,ers,t. A t6i csak az,a pillet le,het, ahon'n6t egy emberi
es tlirai vil6got b,o,ltoz maga f6rtr6 a krilt6. E vilag rrnin6s6g6t voloa
€rdemes ,n6zni, s neln a t6fkolt6sze b6ly'egz6i6t. hasznitlni vitlr:oga-

tAs neilkiil. Ne fel,edd: Ha a k6p nem tiibb onma;giln|l, nern 6rde-
rnes n€zni. . .

- Babits 6s Juhasz Gyula nevret ,emlitetbed. Az egyik dun6.n-

'tfl,i, a naAsi,k alfiildi. M6rgis, azt hiszetn, tiibh az, arni risszefiizi
6ket, mii,nt armi elv6lasztj,a. A rkor. A kii,kinbs€gek pedig 6ppen'nern
t6ji ofi<okkal rmagyarilzh:atok. Hanrem a rtArsadaltnai helryzet, a,z osz-

&txka;r ndzetek ,sajdtosrs,6gaival. Nincs dun6n,tuli rneg atrfdldi kit{t6-
szet!

- Ezzel kinnyii 'egyeter,terni. Va16,ba'n, ne tu,lozzuk el a thj for-
m616 szerepdt. De a kel,lefenel kevesebbne se becsiiljiik. Senki s,em

tagadhatja m,eg, 'hol sziiletett. Akir a szereLem,ben, a bolcs6itrely-

hez ssm l,ehet biintedrenii'l hiitrlern az amb'er. . . Csup6,n an'nyi,t tet-
tem ehhez hozz6, hagy a dun6ntuli thi meStatiNoadbb ereiii; 6s

hogy 'az inn6t ,sariadrt 'iroda['rnat a t6,i sokkal iorbban 6,tszovi, 6n-

magitban 'nem 
,trehet ba| Jhtfikra asilblt a,k€pzerlet. Mirt s261,n6il eg,v

ilyen cimihez: A Balatorn 6s a mAs,odik vi1,6gh6borfi. De a tanul-
mr6ny nem a hadri eselnri6nyeket vizsg6\n6,,ha,nem azok hatilsilt az

irodalorm'ra. Ermldkszerl, hdnapokig ez 'a hatalmas viztiikrir volt a

thjdkomdini po,ntia a repiil6knek. A Ba,l,aiton folott gyiilekeztek

ez,ercz|m a Liber,6to,rok. ,,Ki g6pen szhll fci16, annak t6rk6p e thi."
Am a rrnegrbillen6 gepsz6,rnya'k, a l6gelh5,rirt6 l,oved6kek vattacso-

m6i, a l.6gcsavarok,mo'rg6,sa iel,telen ,maradhatortt azoknak az em-

l6keeet6tben, akik gy,erekszemrmel, hau,afes,zitett nyakkal napho'sz-

sziat, az,eget ikermtreil'rdk?

- Ez a ktil<inos ottret, irgy l6torm, mSir rrn,As gonrdot 6rint. Tai16,n

az irhnyttll<lnt haszndlt Barlafronban talflJrsz'magyarilzatot arna is,
hogy imri6rt nem vo,lif a Dun6,nrtu,lon a ,m'dsodik viil,6glr,ribo'ru idei€n
nxagyar eltlen'riulllds? A t6hoz lgazod6 repiirl6g€,pek l6wdnya berle-

fojtortta a, sz6taz 'em,berekbe... Nern irnk6bb a,rr61 van sz6, ho,gy

itt tnadici6 a konrform,izrnrus, itt tnirt6nel,mi ortikseg a megglkuv6s?

A n6p, az onszag, szive ,m,indig kel,eten dobogortt. A nemaefii rnill,t
halad6 rhagyo,m'5nyai,t mindig az Alf.o'\d adte".

- Most rmeg 6n ,mondom, hogy tril nagy ,szerepet ,tulajdonitasz
a rmniltnak. rHalad6 hagyonn6ny? Nem 6rzed, o,lyan ez, rnint a reg-

ressz'iv avanrtgarrrd,e? F,6b6[ vaskar,ika. ,M,eg tal6,n ,n'ern is eg6szen

irgy fes,t a dolog, hogy ,,lab'anc" Dun'6.n'tri1, ,,,ku uc" A[f61d. T{ik6-



gosan egyszerii lenne igy. Ak6,rc,sak ha rnalalki azt mondan|, mrj-
velt Dun6,n,tri1, banbdr Alfdld.

- Hallorttam is rn6r irlyestmi't: Ha Toilndb6,l vagy Barany6b6i va-

laki atj<in a Du,n6,n, uigyAznon, s j6l n€nen ktiriil, hol harap a ku-
tya? De ezt nem szdgyelLik az alftiLdiek. M,i6,nt v6,1,hato,tt a Tisz,a-

videk a szabad's6g je1l1c6p6v6? Mert itt ,mrin'd,ig elevenebben 61t a

rebell,i,s gondolat. Nornrid p6.sztorok, szabad haidnitk, kunrc sze-

g6nyleg6nyek, csilszAri src1g6"1tatb6l szoktiw karton6k, betyil'rok f.6sz'

ke vol't e tai. S a Du,n'dnrtril? Ker,eszwi,z al6 ha,itott aldzatos f,eidk,

alkalnnazkodd,s a hratalo,m,hoz, konzervativizmus, barats6g B6cs-

csel, nernesi udvarrhdzafi<. . . Itt Rdkoczi, o,tt P6zrndny, itt Kossuth,

ott D,e6k. . .

- Harap6s kedvedben vagy. Nern ink6rbb: ott R6k6czi, tttZri-
nyi, ott Ko,ssu,th, iut Sz€ohenyi? Ne azt kere,s'stik, ami elv6lasx, ha-
nem, ami osszekrit. Ne azt, ami szemhefordit,hanem,ami kieg6szit.
Ne az ellent6tdket, hanem a ki.ildnboz6s6greket. A saj6,tossdgokat.

A szint6zi,st. Am,i nem az egydni von6sok tjsszenaosds6b6,l 6piil,
hanem a rdszleitek egys€geb6l.

- Igen, a saj6to,s,s6gokat.

- Va,llasd rneg a rtontdrnelmret! Ez.t a foldet m6r a honfoglal6,s

el6tt v6rosokat tisszekd,t6 k6u,tak hhl6ztbk be. Itt g6zzel lakiso'kat
fiitd,tek, agyagcs6ben v'izet. vezettek. Rdm6hoz rn6.rve persze pro-
vincia vorlt, de a szarma,ta foldkunyh6khoz m6rrve rniivel,t vitr5g. A
Du,na egy bir"odatorn, egy fii'1dr6sz, Eu,r6pa ha'thra... Az ir,to,n,

arnelyen ma j6rsz, r6mai ldgidk szekere haladt. A p6csi sz6kes-

eAyhLz fail'arhoz az elsa kiiverhet a lY . szizadban naktAk 1,e. A trak-
tor cs6sz,6,rok k6pwel disntett p6nzt vet ki a fttldb6l. S aki a p6nzt

a f6'ldbe rej'terhte, e he"lyen 'm6rr valaha sz<il6t naetszett, gyiirntilcs-

IAt kar6znt., kerrtert go,ndozott. A ,,miivelt arci thj", ahogy a kiil,tti
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mondfa, ezt ie\enti h6t. Folytassam a sort? A honfogla'16 mag'ya,r-

sag zome, kcizti.ik a feledelmi torzs a Dun6.ratilon telepedem le. Az
eg6sz koz6pkor an e tAi adtla a k'i,r6lyolk sz6khelyet: Buda, Fertr€,r-

v6r, Esztergorm, V,isegrSd . . . Isko,ld,k, kqlrosto,rok ,miikii.dtek. Itt
nyilt ,nr,eg az e\s6,mag:yar egyetem. Az'eur6p,ai szintii magyar hu-

marnrizmus itt vi,r6gzont A t<irok utin ibt indult trneg tregharmarabb

az nii664i,t6s. S a ba,rokk ,nemcsak kas't61yt, si'sakos tornyd temp-

lornot, prdshizat emelt, hanem a kast6lyban lkdnyvt6,rszobit, a

tenapilcm fail6r,a fresk6t, a sz6l6k'ben 6s a fialvakban izl6st 6s ar6nyt

harda,z6 €piileteket.

- Es Toftdi ho,nnan indult 'el igazsitgot tenni? Trirbo,rc hol sirta

el a p6rn6,p panasz6't? Ludas Maryi hol fizetett h6rornszor a s6,re-

lc'rn6rt? R6zsa S6n'do,r ositora hotl csipett 'az wak b6r6n? F;rrc a

hires en'r6pai miivelts€gre nem lennek ihAt olya'n b,iiszke. Epp ez a

sdk tem'plomi [<i,ncs, mdzeuin-r,i kegyelet, kcinyvek lapi|ra robt tu-
dornAny tesnaz itt 616'enr,beroket konzervativakk6. Mint egy cireg

mfze'urm6r, tigy beszel ritt 'nairnd,entki: Ahol 6n rnos,t 6l'lok, a r6rrnai

legion6nius nezett d61 f'elL6 . . . E kupdb6l Vit6z J6nos ivo'tt. . . E
fdt va,l,ameilyik Esrbe,r,tr6zy herc'eg iltrtette . . . K6, rbot, orsto,r, tiiz kell,
zhszl6 Es v,ezbnysz6l Nem lok6lpa nn6ta'ontrzett6l f esziiil6 rneli, ne-

rmesi rmrent6r6l pattog6 go,mbok, kegyeletes elL6gyul6s . . .

- Ezt teszik a torz kepzetek, a lelens6gek leegyszerfisitds,e, a

szimp,l,ifilkal,6s. Udva,rh6z, n,smesd Dun6,ntuil, ko,nzerva,tiviz,rnus. Az
alfotrdi Pet6fi, ,nem mu'la,sztrhatom el kidz,beszri,rni: aki a Dun6,n-
trilorn tiikcitue l,egszeb,b napjait, s,okkal differenci6l abiban gondol-

kod'ortt. A Pat6 P6lok meill'eut megldtoa a refo,rrnko,ri nemess6g m6-
sik, jo,bb,i,k r6sz6t is. A lirberAlis eszmdkkei ro,konszenvezdket, a ha-
ladils, a jobb6gyfe,lszarb,aditas hiveit, a firancia forradal,om szavAra

fii1,e16ke,t. S ezeknek nagy r6szet 6pp a Dun6ntt;[ adta. Azoil<. a



biblio'tek6,k, ahal az En'ciktro'pedia lapj'ailt forga'tt6il< az uiiak' A
kastdlydk, houh gazdas6gi szakenabereket hiv'tak Nyugatr6'1. A rne-

gyehhzak ra.n6cstefim,ei, ahol a nerness6g rLegiobbiai a. polghri A't'

alakuil,6s'6rt em'etrtek sz6t.

- Egyettren nwet, de ne D'eAk6t!

- Igen, 'azt jdbban,ismerik. Nem r'6 gornd'oltam. Hanem Csh-

ny,i Lhszl(}ra, a for,radaLom egyik legkitvetkezetesebb tt'a'taos'6ta, a

kbztArsas6gi eszme hiv6re, k€s6bb a [ele16s korm6'ny v€'r'tanri 'rni-
nisater6re. De 6 nern ililik a [<6pl,etbe, ugye?

- Ha i,gy van, akkor ebben 6pp azdk az ir6k ludasa{<, akiket

a Dundntul Lkif'eiez6lk6nt szo,krtak emlegetni. A tud'a,Uba 'riigz6d<itt

k6pet 6k ala,kitottAk ilyenre.

- Pontosabban: a gondolkodAsbeli renyhes'6g; a kiilonrbs6gek'

az, ,e\hanfu'rol6 vonalalk ,naeghfz6rs6,nak a hihnya' K6ts6gte['en' Kis-

faludy S6ndor s,oka,t 6,r,tott miinden k6s6bbi, e thi'on 616, innet el-

szSnnnzofrt kirlt6nrek, eg6sz Dun6ntu,l-k6pilnknerk. Eposziv' altcart2'

dagaszta'n,i a rnix'szetpor16, hanyatl6 oorlxesi 6letszeml6l'etet' Re-

gekket iirltette be a Balaton'rkoLrny6k hegyo'runait, arnikor o't't 'mAr

i.rak gyo,mrurte, ,dii,leddk fala;k alltcuk, 6s elhaiito't't fegyver hevert

a ftibln. Ah,elyett hogy elsfuta vorl'na, hogy rormbo;l'ta le tbrdk' ne'

nlet a vltrakw, operotth6,sokkel rnEpesitette be 6ket' De hallgasd

csah B'erzs,enyi rn6,r rn'ennyirre m'6s ! S ho'gy besz6l Voriisma'rry a

Volgys6gr6,llVaidarmennyiemberithjdalrmat,fitrozofikustop'ren-
gesit, p'an'teista nosftalgiat bizatt term6szetri k6peire! Ismet aat

ruondo,mr Kisfaludy'csak a dunantritri kdtrt6k egy'ike, s nem a rnin-

ta, az eszm6ny, a tiPus.

- Orfilok, ihogy ezt rtwgaA is belatod' Folytasd, hallgatlak'

- A finorm iditl, a csondes dedi, a haXk, bukolikus hangulatok
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teha't hanais jelzd az e thjon sarj'adt miiv6szetre. Babona. Gondoli
Rippl-R6,nai, E,gry k6peire . . .

- K.6nletk, maradjunrk csak'az iroda,tronrrna,l. Mit aj6nlan6l tehit
a gyanriba kevertt rszavak helyett?

- Vi16gos,s6g, ;tiszfas6g, ,raoio'nAlis biztonsdg, a,riunyerz€k. . -

Eg6szen ,nem tud,ok lemondani a k6pz6miiv6sze'ti pe,trdAkrdl. Fi-
gyel'd ,mreg, a barokk formanyelv6t hogyan harso,nitotta 4t a dun6n*

trili 6pft6szet. A barokk lt|Jriaban, a sp,anyolokn6l csupa m6.mor,

tobz6dhs, a dun6ntrili pr6sh6zakon, falusi'ternpl,om'okon mersdklet-

Am,i ott reksztatikus formavihg, itt emb'errn6retti r,ral6s6g.

- Bs az i,rodatromiba,n?

- A ,r6mai kij,lt6szet h,agy'omhnyaira gondolok. A tkl,asszikus

iirtilrs6gre, a ho,ratiusri ideirba. S ,annak kiilonf6le 6tt6teleken 'nap-
jainrkig 616 hat|sil:ra. Janus Pannonius 6s a ,humanizmus. . .

A XVIII. szhzadb,an egtsz *rA.nny| szervezldatt a klasszic'tzhl6do
itodatro,m. A deakos iskola es Vir6.g Benedek., . Azthn Berzsenyi"

Vorrbsmarry, Bab,i,ts a nyormrjelz6 neveik. Hogy m,i,t ielent az pon-

tosahban? Mi,ndenesrerte'a f.o'rm6)k, a szab6lyoil<., a rend isztelet6t.

V'al6ban, itt kevesebb a zsenip6z, nagy,obb az cinfegyelem. I,smerni

kell a nlesterslg szah,iilyait. S 6gy tudjAk itt, a fo'rm6,kndk magr-lk-

nak is van .terenrt6 ereie.

- Eddig, rigy ,16,ttarm, f'eltiin6en keriilted, ho,gy a :kor't6,rsi iro-
da,lornra rkiterjeszd megfilapirttnai at.

- DarAzsf6szekbe senki se szeret nyilni. De k6t nev,et f,noin-

clok, s ,azo'n,n,al Jdtnod kdll, rmir6l .vafl'sz,6. trtr1y6s Gyula 6n !7eii.res

S6ndor. Killt6saetiik etr6gg€ ellen't&e,s jel,en,s6g, e1r6r6 ars poetic6,k

nregval6su,l6sa. Alighanem m6gis k<rzetrebib vannak egyrn6shoz,

nrint kiiltin-kiilon trdisfaludy S6ndorhoz. Es az osszekot6 szhlak
cgyike, nyilv6n, kqtrt6szettik dundntrilis6ga. Ez a dun6ntrilisdg eg6-



fzen rn6s, mint Krisrfaludy6. De ,megval6sul benne valami abb6l
a ;m,Asik, igazi du'n6,ntulisrigb6l. V7eriresben (6s term6saetesen n€m-
csak az 6 ktilt6szerreben) a for.rn6k tisztslebe 6s virtu6z ,lcezelds,e, ae
6,rz"elct val6s|go,n ttilnytjrmzkod6, f,ilozofikus igenyii ,kolt6szet, Ily-
l-r'€sben pedig (es itt is neveket sorol,hatn6k rneg) a ,szoci6lis 6rdek-
l6d6s, a krizossdg,szo'fu 6,latana[< parancsa.

- A magyar i,rodarlom iobb,ik felet cs:ak nem podrid rnagad€-
nak?

- Az ert6k ,m,indig,eg"yetemes. De ha jelz6ve'1 ill,etiink valarnirt,
nezziink a szavak rmog6.

- fu,hog:yanbizonyitj'ilk 6rveidet ezeka versek? - bokritt ba-
rbtorn a k6ziratok fe16.

- Mondtarn: k6nyszerii ok hrizta meg a benrne szerepl6k 'krir6t.
A lak6,sbeielent6 . . . A rbizonyit6 anlag nagyobb f,eler ezen kiviil
keresd: tr11y6s 6s Wedres, Keresztury es Csa'n6di Imre, Si.rnon

fsff6.n 6s Nagy L6szL6, Fodor Andr6s 6s Cso6ri S6ndo,r ktitetei-
ben. Ami i'tt van, csak r6sze az, egLdsz,nrdk. Pa,rs pro, toto. Csak egy
j6 e\6s26 ketrlene, ami ,nlirndezt ttrlrgnragyarinza az o'1va,s6nak.

- S6,t, csak az etr6sz6, vorsek n6lkiil - nsvetett bar6,torn. - Tu-
dod, ho'gy azok vorl'talk a ,tregsilkeriitrteb'b antorl6gi6lq arnel)'ekb6l
csak az el6sz6 jele,nt meg?

- Vo,lt rh p'61da. . . - 'mond,tam.
Ekkor kis rkarttarn6s,t hallorttam. Barritorrn egy rtekercset nyrijton

fel6m:

- Erflre visao,n't ne legyen gorndod. Ez a rejtett kis rnagneto'fon-
tl.e'-'iirl€k ,mrindien szavunkat neg6izte. Tedd 6,t g6pb,e, s l<esz az
el6szti'.

Tiiskds Tibor
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$ mint van, ,hogy i'tt iildk s rltenos6m,en At

verset irotk rdlad vi,trag !

R6lad, atmrdlyben 6lla,t

6s efllber 6s ntlv6ny
egyiitt csoborg e ,tenger 

'seiti 
f6ny!

Egyii,tt 's 'tiln 6pp o'zirt,
ho,gy n6ha egyaegy cseppie

az 6rtelqn legszebb tiizet
sz6rhnrsrsa ez6t az egyeoembe . . .

MF,-ZEI SZINPAD

TAn hawan m€ter 6rrn€r6iiii ez a biz'atdhla,srnaragdi6ba siillyedt
ker.ek volgykatlan. Olyan, mint egy 616 borosry6'nnal b6lelt kicsi
gordg szinpad. H6se rp6'r viirosk6rgii erdei ,feny6. 'N4int sud6r'asz.'

szonyok 5,11nak ,a'galaganyhk 6s bodzSk i1trat6,ban. Szerepi.ik, hogy

az,onz6s rajtuk <iriirkztild k6pdben napra ktsszon . . . T6,rsaik ko,nok

6s sima gyerq|nok. Szavuk ni,ncs.. . Csak n€zitk asszo'nyaikat 6s

a borosgrAnt, a r6kdt, am,ely gyiikeriik kitz6 6sta verm6,t 6s hal'lgat-
jrik a csalog:inyt. Nagy kegy t6ltik, *ra n6ha tisszem,o,solyognak az

tirokziildkoszorris asszo'nyairkkal . . . Kegyetlenriil sz6p mezei szin-
pad 6s benne kegyettreniil sz6p pantomim j6t6ik.
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