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Csorba Gy6z6 rgr6-ban sziiletett PCcsett,

s ott dl ma is az irodalmi decentralizilci6
lehet6sigdnek egyik tiszteletre mdlt6, dc
ritka igazoldjakdnt.

r938-ban a Mozdulatlansdg c. kotetCvel
jelentkezett. Kora szerint sem a harmadik,
sem a negyedik nemzeddkhez nem tarto-
zik, s a viddken dlds termdszetes velejlr6ja
volt a kiizvetlen kcirnyezetdhez fordulds.
Igy lett kora ifiris6g6t6l kezdve Pdcs,

illetve a Dun6ntril irodalmi iletdnek egyik
szervez6jdv6,, a sorozatosan indul6 ds

megszfin6 pdcsi irodalmi foly6iratok egyik
szerkeszt6j dvd. Rrivid kozigazgatilsi tevd-
kenykedds ut6n - hiszen ajogi egyetemet
vdgezte el rg3g-ben - mir rg43-ban
kiinyvt6ros; jelenleg a Baranya Megyei
Kiinyvtdr igazgat6helyettese.

M6sodik ktitete, A hid panas4 tereli
ri az irodalmi kcjzvdlemdny figyelmdt,
s rg47-ben Baumgarten-dijat kap. Ezt
r957-ben J6zsef Attila-dlj kciveti. Utols6,
hetedik kcitete rg68-ban l6tott napvil6got.

Indulis6t6l fogva jelent6s miifordlt6i
munkdt is vdgez. M6r rg4o-ben megjelent
egy on6ll6 kcitete, Hdlinant, kozipkori
francia kiilt1 A Haldl uersei c. ciklusdnak
magyar tolmdcsol6sa. Az6ta szinte 

^zegdsz vil6girodalmat bekalandozta: a
latin klasszikusokt6l a rnodern olasz kcil-
t6kig. Atriltette egyebek kdzcitt a Faust II.
r€,sz6t, f6munkat6rsa volt Petralca Dalos-
ktinya-e magyar kiad6s6nak, a magyar
Carmina Burand-nak, Janus Pannonius v6-
logatott miiveinek; kdt Brecht-hangj6td-
kot Cs egy kiitetnyi Brecht-verset, Rilkdt,
Ungarettit, Gollt, Bechert stb. fordftott.
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E kiitet els6 verseit egy alig hriszCvr:s
fiatalember irta, az utols6kat cgy titvt:nr:n
16l .jiro fdrfi. A tcibb mint h6rorn <iv-

tizedes kitlt6i p6lya nem hcikkcnt nr(:g
l6tv6nyos szlnevSltozilsokkal. A szavak
ugyan 6rnyal6dnak, hitelesednck, a vt:r.s-
mondat egyszeriiscidik, pontosabbh vitlik,
de a hang ldnyegdben ugyanaz miuntrl:
a filoz6fiai tdltCsii drirna hangja. Csorbir
Gy6z6 verseiben az Clmdny -. nrtlg ir
legktiznapibb is - brjlcseleti nrClystlgct
kap. Megold6sokhoz azonban csak rilliiirr
jut el, akkor is rrivid id6rc. Igitzsittr;:ri
azonnal fciliddzik ell entdteiket, szi ld rcl r r l k
hitt megfogalmazhsai inogni kr:z<[cnr:k, s

irjra-irjra harcba kell sz6llnia biztosrr.lrlr
h6dit6sokdrt. Nyilv5n ez a lirlytorros
kdszenldti 6llapot ds kiizdelem tcszi vorrzri-
v6, s6t, izgalmass6 kciltdszetdt szokviirry-
tematik6ja -: 6let, hal6l, szerclt:nr, ti'rj,
csal6d, miivdszi, emberi ide/rlok -- r.lL.-
nCre. A sziintelen ismdtl6d6 kCrcllst:lt Cs

feleletek v|ltozatai k<iziitt sokan r'/rlclrrr.k
arra, amit magukdnak Crcznt:k, lrrrri
helyettiik beszdl. A keres6 kiirtiljiilris
ugyanakkor termdkeny feszi.iltsCgt:t kr.lt
az azonosul6 olvas6ban.

A kdlt6 miivdszi fegyvcrzctc korszr.r'(l
ds hidnytalan. Ldthat6an kdpcs t lt.g-
bonyolultabb feladatok clvCgztist(rr: is,

I{ogy mdgsem enged a rul.in csiilrftri-
sainak, azt er6s felel6ssCgtudatiirrrrk hii-
szrinheti.

Csorba Gy6z5 v6logatott kdtt:tt: nr6rkrt
ad 16, hogy kiiltdszetCnck kcclvr:l{ii cgy(ttl
l5ss6k a kiiliinfdle, tcibbnyirc lCg ncrrr krrp-
hat6 kijtetekben mcgjclent vcrscint'k lcg-
javAt.



B6rsony cs6k ijl p6r bimb6 k6zfog6s

kalilsz gyermek f€szek dal lepke vfz

6lom hull6m pehelY sziv biztatds
feny nap fdny nap {6nY 6s 6n is te is

Fullad6s b6rsony Sjdat szirom

firlszkalilsz verem viz lePke v6r
por feny por feny nap sir nap s6r s megint

Sem in se te s 6n is te is korom-

s h6-csikok kdzt roskadva s konnyed6n

botolnak 6s tdncolnak l6Pteink.

J6m az anryal

H6t j<ln az angyal jon az angYal

jrin s tanirkat hallgat ki r6lam

Mi lesz ha sz6lal majd a cseng6?

Szdgyenkezve megyek a fihoz
gavalldrs6got 6s kegYelmet

l6tok nevem mdg6 kirakva

H6t jon az angyal jon az angYal

tal6n fel6m is elvet6dik
6gyam sz(I6re i.il feh6ren

fehdr parizs tiiz d6l be161e

6tiit rajtam folgyfjt kidget

S a tanrik hi6ba dohognak
gyereksziwel megyek a fhhoz.
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Kire 6rnyat vetett a termdkenysdg, egyre tobb
fenyben ragyogsz. Nyugodtan magasodsz ki a kert
romjaib6l a gyengiil6 termdkenys6g er6szakos
jelei kcizt virdgz6n, s6rthetetleniil. -

A ndgy fal kdzd kdnyszerit majd a hideg. Az ablakon
bet6dulnak a gy6sz kietlen k6pei,
s beli.ilr6l gazdagon sug6rzik sz|t a biztatils

- temet6kipoln6b6l hiv6k 6neke.

Es 6n is elbirom. Jut majd el6g bel6led
szimomr a is. Az |jszakhk fagy 6ban megmelengetsz.
Szem6be mondom a hivalg6 pusztulisnak
igazs6god gy6zelmes 6rveit.

Mi lesz?

A test nyelvdt a testi.ink mindink6bb megtanulja.
Koztiink a sz6 erftlen s lassan folosleges lesz. -
Fcil6r-e b6rmif6le fennk<;lt beszdd a kedves

kezdvel - f6m lehajtva mid6n hajamba ttr.ja?

Szorong6sok, csap6sok - terelheted figyelmem -
csukott sz6d sarkain s a szemed szindben 6lnek.
Ne sz6lj! * hi6ba volna; akkor se sz61j, ha k6rlek:
a nyelv dadogni tud csak e tiszta,6si nyelven.

6, mdr el6re borzaszt: mi lesz, ha majd a r6mes
sz6t testi.ink mondja m6r 6s a m6sik 6rti is mAr,
s kcizben fecsegve, csalva kddot ver a hamis sz6j

mdltatlan gyongesdggel e szdp 6szintesdghez?
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I Akinek a keskeny irt se kell m6r
6s a kicsiny kapu se kell,
csak hanyatt fekszik hever6jdn,
olykor kdrdez, de sohase felel. _

A filodendronok ds a datolyap6lm6k
bejcittek, bejdttek a szob6ba.
- Erzelmes eml6k k6sziil6dik,
sietve vilgj a szavdba.

V6gj a szavdba sierve,
eln6muljon, mint a letorkolt
gyermek, ki oly szdpen besz6l,
hogy gycinge szivedbe markol.

Csiiriig a fagyos f6ld

Cs<ircig a fagyos fcild, hideg van,
h6pihe {Eszkel a hajadban,
gyiilnek a varjak az egekben,
gyiilnek a gondok a szlvedben.

H6pihe IEszkel a hajadban,
j6rod a vil6got magadban,
6, mit6l annyira remegtdl,
itt a csir6talan, circik t6l.

t92

_-....-l

moccan,

/ ll ,'.1

Itz'i,i! .'1
l'C'.,'/

,'\i : -.,' \t -Pi.



.|tlnnck frldrn .\'L emberek, lurgy lronnan jtinnek, nem
tudom -

d, mi lehet a domb mogott? - csak egyszer lfutndm legaldbb,
de megroppant m6r az er6rn, fol6be n6ni nem fogok,

s titok rnarad a volt-titok haldloiniE.

Ailronyat a v6ros-sz.Ellrti!,

Sz<tkik md;r a feny. Ldrn: a sz6clan, magos
tet6kcjn szalad, sz6ll, s a j6zan tet6k
kigyrilnak, lobognak. Szelid na6glya most
a v6ros, mely ort dg a hegy-l6b el6tt
a t6l-vdlgy ol6ben. - Tov6bb szdlI a f6ny,
fogas dunna-felhdk eziistj6n lebeg

- finom pk az arcon. Tov6bb sz6ll a f6ny,
a m6ly 69 szin6n mdg kicsit tetszeleg,
s tov6bb sz6ll megint, ds a rndly elnyeli. -
A tdrgyak hom6lyos szivdb6l kil6p
a filtylas sotdtsdg. Siet, s rneglepi
a fcildet; csomdkban lapul szertesz6t,
csorog mint a viz, 6s pocs6t6kban 6ll
a bokrok tdvdben, - s ajdg-arcu hold
elindul hiis ritj6n, fehdr, nag'y mad6r,
elindul hiis ritjdn a vak f;ik ai6l.
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Az illusztr6ci6k, valamint a burkol6'Cs ktitCsterv \

Wi.irtz Ad6m munk6ja
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