
Az 6riik Vtiros oldaldban

C s orb a Gy6z6 ltilti'jut

t ^A ^A t -ben szlpvlTogatitst adottkozre CsorbaGy6z6verseib6laBa-

I lt-tttt I runyaMegyei Konyvtdr Egy eltfrnt pdcsi utcdra cimmel. Ez.zel

l' ry ry {|r koszontotte az intlzmlny a konyr4tdroskdnt is maradand6t

alkot6 kolt6t 75. sziilet6snapja atkaheb6l. A ftisk6s Tibor szerkeszt€s6ben

megielent kotet ajnnL6 soraib6l idlzek: ,,Fdl dztndl ltosszabb ideig nem aolt tdool szill6-
,udrosdtdl. (.. .) Meglakta a vdros tiibb hdzdt, de vdltozatlanul Pdcsett dl. (. . .) Ki)ltdszetd-

nek kiizponti 1lmdnye a ktirnyezetbez, a vdroshoz, a terrndszetltez, a kerthez, a csalddhoz

Jfrzfidf szemdlyes ernberi kapaolat.D Hoz.zirteszem: ez akozponti 61m6ny akkor is a
l6nyege maradt Csorba Gy6z5 koltdszetdnek, amikor kotelesslge vagy szem6lyes

I<ldnsdga kiffildre szilitotta.Ilyenkor 6j n1z6pontb6l tekinthetett szilkebb haz6-

jira,sz-erctettvdrosdra 6s csalddjira,s ezrij inspirdci6kkal gazdagptona kolt6szet6t is.

Elete sordn tobb orczfugban megfordult, de aligha megalapozatlan az a

felt€teIez6,s, hogy a legmaradand6bb €1m6nye It6Jia volt. Kiv6ltk6pp az a kozel
ot h6nap a R6mai Magyar Akad6mi6n, mely I947/48-ban adatott meg szdmara,

a Kardos Tibor 6Jtal kezdemlnyezett meghiv6st kovet6en. Err5l az ot h6napr6l

egydbkdnt 6gysz6Ivirn mindent tudhatunk, Csorba r6mu foljegyz|,seinek, illewe

Csuhai Iswin forrfusdrtdkfi publikici6inak koszonhet6en.3 t969 nyarin, amikor
azir6szovetsdg krildottek6nt egy teljes ("y,iti) h6napot tolthetett R6mdban, tobb
nylatkozatdb6l is kit6nik, valahogy nem taldlta sem a koribbi v6rost, sem az al<a-

d6mi6t. Ot 6wel k6s6bb feles6ge tinsasdgilbanutazottazOrokVdrosba; azal<ad6-

mia ekkor inlcibb csak elkertilheteden sz6ll6shely volt szdmdra.

TaIen me gengedhet6, ho gy b evezetd s k6 nt C s orb a Gy 626 ko nyvtdri j elenlltlhez
kapcsol6d6,szemdLyes eml6keketiddz.zek.Ezt kovet6en Csorba Gy6z6,,els6 It6-
li6jfu6I" sz61ok, majd a m6sodikr6l is, nem utols6sorban Pintdr Ldszl6nakkoszon-
het6en, aki a csal6di gy6jtem6"ybdl el6vardz-solta 6s rendelkezdsemre bocsdtotta a

kolt6 79 69 . }6liusi folj egyzdseit.

L 
Jelenkor, 2018. 12, L465-I47 6.

2 Csorba Gy6z6: Egy eltfrntpdcsi utcdra. P6cs, B6k6scsaba,BaranyaMegyei Konywir, B6k6s

Megyei Ktinyvtdr, I99t. (Pann6nia Konyvek)
3 Csorba Gy6z6: A odros oldaldban. Beszdlgetdsek. A k1rdez6: Csuhai Isw6n. P6cs, Jelen-
kor, 1991.; Csorba Gy6z6: Rimai filjegyzdsek, 1947-1948. P6cs, Pro Pannonia Kiad6i
Alapiwiny, 2002. (Pann6nia Konyvek). A foljegyzdsekb6l r6szleteket mar az 1996.
nove mb eri J e I e n ko rb rn kiiz,zltett C suhai I stvdn.
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Kiinyvtriri besz6lget6sek

f
Fifi risom cfm6t Csorba sokat idlzett verse, A vdros oldaldban inspiralta. De

{f minek, kinek k<isz<tnhetem a jelen szciveg tdm6j6t? Mindenekel6tt mag6-

/.1 nak a kolt6nelg hadd mondjam igy,Gy6z6nek, aki dletinterjt-kotetft,A
odros oldaldbano egy plldinyit a kovetkez6 bejegyz6ssel egy6nitette szdmomra

1991. november 7-€n: ,Ehnrn ndhriny siitdt ds aildgos pontjdt Boda Mikl1s baniton

szeretetdbe ajdnlom." Hogy 6let6nek egyik legvildgosabb pontja, ahonnan ii n6z6-

pontb6l tekinthetett szil6vfurosara, szfikebb lakhely6re ds csal6dj6ra, Itdlia volt, ak-

kor vrilt egyre vil6gosabb6 szirnomra, amikor tobb 6ven 6t atirsa lehettem, el6bb

a Pann5nia Konyvek kiad6i tanfcsdban, majd a megyei k<inyvtdrban is.

Eml6keztetek arra, hogy munlcijrira, inspird6 jelenl6t6re legaldbb a h6t egy

napliln,nyugdijas 6veiben is rgenyt tartott aBaranya Megyei Konyvtfr. Amigaz
eg1szs6ge engedte,6lt is ezzel a lehet6s6ggel, s ebben veje, Pint6r Ldszl6 segitsdgd-

re szimithatott. Mint mindenki,6n is megtiszteltet6snek tartottam, ha alkalomad-

t6n beinvitilt a munkaszobiliba,egy kis eszmecser6re. Erdekl6d6se esetemben az

Orok Vdrosnak is szolt, ahonnan nem sokkal el6bb, 1984 derelcin lrkeztemhaza
P6csre, miutdn, mint annak idejdn 6 is, kereken <it h6napig febru6rt6l jriniusig

lehettem a R6mai Magyar Akad6mia 1ak6ja. Nemcsak R6m6ban, mils olaszvSro-

sokban is mindenekelsttJanus Pannonius nyom6ban jirtam, s effe igencsak oda-

figyelt Csorba Gy6z6,a kivil6Janus-for&t6.6 - tudjuk j61- nem csakJanust 6s

nem is csak latinb6l forditott. Olyan olasz nevek is szerepelnek a mrifordit6i 61et-

mrivdben, mint Rinaldo dAquino, Guido Cavalcanti, Dante Alighieri, Francesco

Petrarca, Giovanni Pontano, Angelo Pohirano, Alessandro Manzoni, Giuseppe

Ungaretti 6s m6g sorolhatn6m.s

1984. februiri kiutaz6som el6tt n6hiny h6ttel sokat besz6lgettiink Gy6z6vel

Janusr6l. Tandcsokat adott, mikozben a lelkemre k<itotte, nehogy csak a konyv-
tilrakat 6s alevlItfuakat brijjam, j6rjam a virost is, mert az 6let, a mindennapok

tantlmitnyozisa afegizgal-"r"fU iema. (,u4. Janus-kutatds meg hiitelessdg" - tette

hozzimegenged6en.) Minderre Simeon tfrndddse cimfi kotet6nek 1983. december

7-6n kelt bejegyzlse is emldkeztet: "Boda Mikl1snak bardti szeretettel Janus Pan-

nonius jegydben is." A dedikilt k<itetben mintegy a beszllgetl,seink folytatdsa-

k€nt olvastam a Dobdny-dolgok cim(r, a hetven6ves Kdlnoky Ldszl6t koszont6

verset. Csorba koszont6je tulajdonk6ppen egy r6gi 6s igaz torttnet, mely az

akad6mia kozeldben, a Campo dei Fiori egyik,,6letes"mell6kutc6jitbanjitsz6dik
Amikor n6gy 6v mult6n, 1989 februdrjdban tflkoros osztondijask6nt, ism6t

elindulhattam Itih6ba, imm6r nemcsak Janus Pannonius, hanem a kozdpkori

p6csi egyetem tortdnete irdnti 6rdekl6d6ssel, megint hozzdfordriltam tan6cs6rt.

a Csorba,A ,uliros..., 1991.
s Csorba Gy6z6: Kett1shatgzat. Vtilogatott mfrfmdinisok. Budapest, Eurdpa, 1976.;Tns-
kds Tibor sznrlt: Csorba Gydz6, a fordia1 P6cs, Pro Pannonia Kiad6i Alapitv6ny, 1998.
(Pann6nia Kdnyvek)
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Ekkor aj6nddkozott meg egyik, iltala mtneiltsnak nevezett verseskotet€vel (A

sz6 i)nnepe,1959) 6s aj6nl6sitvil,,meIy igy sz6I: ,Boda Miklds kedoes bardtonnah

kdnyotdri kolldginrnak iileldssel: Csorba G1626,30 dees kisdssel, 89. jan. 18-dn."Nem
volt v6leden avilasztilsa, hisz ebben a kotetben olvashat6 az Olasz hangulatok

ciklus, vag)ns az a l<tlenc vers, mely Gy6z6 els6 itiliai ,jelen16t6nek' 6llit nem

akdrmilyen eml6ket. Nem illhatom meg, hogy ne idEzzem a csod6latos Wrs R1-

mdbdl z616 sorait:

Majd elrnegyek inndt, ismdt ltazatdrek,

de b6r6m alatt siszlek haza, Rrlrna,

halk sz6ke foly1d s a szelidke foly,lra
ltajl6 dombot, a szfrk utcdk rdcsozatuit,

6s ha a ldlek

perzsel, vagy ha aildgi itdlet

aap nirn, obleiden lelek iljra bazdt,

6, Rdma, szildrd anya-feszek6

Amikor a mdsodik ut amr6l 1989 tzvaszilnhazatlrtem, ahe v{rtam, hogy besz6-

molhassak Gy6z6nek a tortdntels6l Am miel6tt nekifoghattam volna, fellapo-
zott egy odaklszitettJanus Pannonius-kotetet,6s felolvasta, dehogy olvasta, itdlte
a Polycarpusltoz cim(i verset, tcirt6netesen Vas Istvin forditisdban. Mindtissze ot
disztichon, kihagyds ndlkiil id6zhetem:

Jd, bogy megtdrtdl latinfildr6l, Polycarpus,

S megballgatta az €g, {rne,fohdszaidat.

Mdgjobb oolna, ba eljdnndl hozzdm, ha kib{rndd
Hosszti utad odgdn mdg e r6'uidke utat.

Akkor egdsz nap csak szaoadon csiggndkfgyelernrnel,

Mfg te rnesdlsz a nagy zitfurua kalandjairdl.

Mit ldttdl odalent? Mi oildg van? Merre utaztdl?
Mondd el a vdrosokat, mondd el az embereket!

6, ho n ldha remdny nemjdtszik szornjil sz{ztemmel,

Benned egdsz Rdmdt zdrja rnagiba karom.

Gy6z6vel egyiitt el6rz6kenytiltem 6n is, mert megsejtettem, hogy el6addsiban

tulaj donk6pp en az 6 imm6r kiel6githetedennek tfin6 ltiln-vigya olt testet. Hogy
Kosztolilnyi Gyorgy (alias Polycarpus) megsz6litilsa az akkor mdr p6csi piispok

Janus 6ltal mintha az 6 szemllyes kiv6nsig6t is tiikr<izn6.

Mindez m€,g a konyw6r kor6bbi sz6lchely6n, az Apica utcai miieml6k-6pdlet-

ben tort6nt. Gy6z6t6l1995 szeptember6ben v6gk6pp bricsrit kellett venniink, de

rz intdzmdny neve, j6llehet mdr nem az,Npdcautcdban, mindm6ig az 6 fEI 6vsz6-

183

6 Csorba Gy5z6: A sxi unnepe. Btdapest, Magvet6, !9 59., 4H7 .
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zados konyvtiri jelenldtdre en76keztet.7 K<inyvtiri besz6lget6seink 6lm6nye most

is eleven, bdrmikor el6fuvhat6 eml6k szimomra.s

Azels6ltrilia-6lmdnv

sorba Gy6z6 mindiissze 31 6ves volt, amikor L947 . okt6ber 12-6n vonatra

sz617t, 6s elindult R6miba, hogy eleget tegyen Kardos Tibor, a Magyar
Akad6mia 79 46-ban kinevezett igzzgat6ja, az Erzslbet Tudomdnyegye-

tem egykori hallgatoja ot h6napra sz6l6 meghivisinaV-Ez a meghivds, mint isme-

retes, Janus-fordit6k toborzisa szindlkival, vagy inlclbb ennek iirtigy6n tcirtdnt.

Csorba Gy6z6 esetdben ,j6lapra tett" Kardos Tibor, err6l tanfskodnak a k6s6bbi

Janus-forditdsok.
I947-ben,ldutaz6sa 6v6ben idehaza mdr elindultak a fordulat 6v6be torkoll6,

7948-ban kiteljesed6 6s mind €rz1kelhet6bb1vil6viltozlsok. Az orosz 6s kom-
munista befolyis er6scid6se a kultura teriiletdn is mind 6rezhet6bb6, valt, s ez eI6l

- a v6rosi konyvt6r al<korivezet6jekint - nem t6rhetett ki,,csak rigy" Csorba Gy6-
z6.Egykori hivatali f6n<ike a vdrosnil, Boros Istvdn, az 7946-ban rijb6l hivatalba

l6pett f6ispin, igyekezett bevonni 6t aMagyar-Szovjet Mrivel6d6si T6rsasdg dl-

talavezetett p€csi szeweznt6nek a munlcijiba. Csorba r1snftteIe csakis a szorosan

vett kultura teriilet6re korldtoz6dott, amint ezt ekkori publilcici6i is bizonfitjik.e
Amikor L948 tavasziln ism6t hazufoldre l6pett, k6s6bbi nyiatkozatu szerint mdr

semmi se volt a 16$.,4. vele interjtt k1szit6 Csiszir Mirella irhsilb6lidlzel< ,,En

mdrcius els6 napjaiban hazajiittem, mert ot bdnapra sz6lt a rneglt{,urisom. Tafuits Gyula,

Klaniczay Tibor Weiires Sdndordk ndg maradtak Wedres Sdndor aztdn nagyon nehe-

zen isj6tt vissza, biszen ez volt az rtgyneoezettfordulat &te, ds hdt ennek afordulatnak

nem dri)lt hilsdgosan, hiszen az 6 kiiltdszete nemfelelt rneg Rrikosi igdnyeinek. Es vol-
tunk igy j6 pdran.ao

Hogy rovidebb-hosszabb ideig kikvoltak a trirsai R6m6ban 6s a kiilonbciz6 ,,csil-
lagtur6kori', arr6l szdmosan 6s szfmos helyen irtak mrir. Itt csak Weores S6ndor,

Kdrolyi Amy, Lengyel BaTazs,Nemes Nagy Agnes, Talcits Gn l" 6s Tak6cs Jen5

7 Azint€zmlny,mely 7996 6ta Csorba Gy6z6 rev€t viseli,2010-ben.,uj sz1h.hinba ktilt<i-
zott,egyutt aTirdomdnyegyetem Kdzponti (6s egyik kari) Konyvtirival. Ekkor m6g Csor-
ba Gy6z6 Megyei-Vdrosi Konywdr volt a hivatalos neve, ma mir (a helyi, illetve teriileti
feladatkdrre val6 utal6s elhagyisival) Csorba Gy6z,6 Kcinyvtirk6nt tevdkenykedhet. Port-
r6szobra is lrkokozott aTudiskiizpontk6nt ismert rij dpiiLlet parkol6jdnak szomsz€dsdgiba,

bfu tzlSn meg{brt volna az Apircautcilban is, a Babits-szobor vonz6skcir6ben.
8 P6lda erre M6hes K6roly megnsztel6 irisa a k<izelmultb6l. Eml6kezdsemb6lazt a monda-
tot emeli ir6sinak 6l6re, hogy,a k<inywdrbanGy6z6veltobbet besz6lgettiinkJanusr6l, mint
a kdnyvt6r dolgair6l." Mdhes K6roly: A legtiibbet Janusr6l besz6lgettiink. . . Boda Mikl6s a

digit6lis korban is,,k6szre" fot 6irk Oj Dundntdli Napt6, 2012. februtu 74., 5.
e Csorba Gy6z6:A Sorsunkjubileumi magyar-szovjet szitmael6. Sorsunk, 1947.77.,673.
10 Csorba,2002., 115.
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nev6t emlitem. Az akkor m6g egyete-
mista KlaniczayTibor, a k6s6bbi egye-

temi tanar, akad6mikus, intlzetrgaz-
gat6 neve is ide kivdnkozilq akinek
olasztud6s6t, helyismeret6t igencsak

,dijaztd' az illusztris r6mai t6rsasdg.11

Csorba Gy6z6 ot olaszorszilgih6-
napjdb6l mintegy hirom 6s f6l h6nap
jutott R6mdra, 6s misfdl h6nap az

onnan kiindul6 orszigtrSadsolcra. Ez
ut6bbiak megdll6helyei Lazio tarto-
m6nyban Viterbo, Albano 6s Nemi,
Toscandban Firenze. Siena 6s Arezzo.
Urnbridban Perugia, Assisi 6s (Terni
kozel6ben) Piediluco, Carnpanihan
Ndpoly, Poz.zuoh 6s Pompei, Szicili-
dban Catania, Siracusa, Agrigento 6s

Taormina voltak.12 Az idlzett hely-
nevekn6lj6val tobbet elirulnak a tor-
t6ntekr6l a R6mai filjegyzdsek; ezek-

hez nem konnyf birmi 6rdemlegeset

hozzltenni. En Szicilidval. ezen beliil

Boda Mikl1snak dedikdlt ktinyv

Cataniiwal pr6b6lkoztam; az ottani irodalmi d6lut6n, m gyar szerepl6kkel, koz-
tiik Csorba Gy6z6vel kiv6ltk6pp 6rdekelt. Kolt6nk idevonatkoz6,l94S.janudr
27-6n kelt fe\egyzdse mindossze a kovetkez6 nlhiny mondat: "Ismdt Catania.

Tbgnap d.u. irodalrni mfrsor a 13. sz- beli Ursino odr oolt kdpolna-termdben. A terern

rndr nem 6rzi a trecento-jelleget. A odr (ma rnizeurn) egyes rdszei rndg igen, pl. a bejd-

rattdl balra le,o6 terem tiszta glt. Az est meglebet6sen sikerillt. Nern kellett beldpdd{jat

fzetni, sokan voltak. Fhltol Tbrnpati szdpen olvastafil a oerseket.a3

A Castello Ursino egykori kipolndj6ban tartott irodalmi miisorr6l bizonydra a

helyi sajt6 is besz6molt,de a Carnene (Mrizsak) cimii, irodalmi,mil1,szeir 6s tudo-
m6nyos foly6irat mindenlqeppen, amint err6l a cataniai Tartom6nyi 6s Egyetemi
Konyvtrir szivess6gdnek koszonhet6en magam is meggy6z6dhettem. A szicfliai

futurizmus egykor jelent6s k6pvisel6je, Gesualdo ManzelTaFrontini (1885-1965)

67taI szerkesztett lap 1947 . januiri szdmiban helyszfni tud6sitds vgyan nem sze-

repel, de egy kis maryat antol6gia igen, rigymond Alessandro Wecires, Vittorio
Csorba, AttiaJ6zsef, Giulio Illyds ds Mikl6s Radn6ti egy-egy vers6vel, valamint
Laszlo Cs. Szabo L'Italia e i poeti d'Europa cirnii irilsiwal.

11 Csorb4 A vdros..., 7997., 722.
12 Csorba, 2002., 28-29, 35-40, 59-7 0, 7 6-90.
13 Uo., 63.; Tempesti, Folco. In P€ter Liszl6 f6szerk.,IJi 

^ugy* 
irodalmi lexikon,3. Buda-

pest, Akaddmiil, !994., 207 2.
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Csorba Gy6z6 Nel ztillaggio (Falun) cimri verse tz osszeillitils kezd6hpiiln
olvashat6, Francesco Nicosia 6s T6th Liszl6 fordit6s6ban.la A Falun 7947-ben,

tehfit az els6 r6mai ,l<tajzis" 6v6ben jelent meg a Szabadulds cimri kotetben.

Erdemes iddzni, mert mintegy megelSlegezi Csorba klasszikussi emelked6

kolt6szet6t:

Ko d o kb 6 I,u i il an tj a fe I 6m

arcdt mdsik lnagan .

Idegen nij ol6n

k6odlygok, nincs szavam

a algzetes ilgyekre:

nagyobbd adlt egy bdztet6, rnint
az dlet-baldl 6riik ikre.

ime, ember lettent ijra dn,

ember: bis, adr,,uel6 -,
mik testem rejtekdn

brtjtak" most bijnak el6

a boldog dsztindk.

Ember lettem -, egy kirsit dllat is:

ajilddrt ktnzkddok.

Csillagok ingdfdnyeit
tapostdh talpairn:

rossz vtignrn dgre oitt.
Itt, a szegdnysdg halmain
bdnom bfrneimet:

bolond, aki a kdzzelfoghah6r6l

a bizonytalanra aet szernet.

Friss nij, ha megfakulsz,

rtj tdjakra szalassz,

6les tukdr ha megvafrulsz,

t6bbd itt ne ,narcrssz'

legyek b{udggel ember

ringassam a sdrosftldet
dddelgetd sztuemben.

1a Francesco Nicosia kcilt6 6s mfifor&t6 nev6vel ezt megel6z6en csak a Kardos Tibor 6ltal
R6m6ban alapitott folydirat, a Janus Pannonius 1947. ei els6 sz6m6ban taLilkoztam,kdt
Kassdk-vers forditojakdnt. V6.T6th L6'sd5 (7970-1982).In Plter,7994.,2724.
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Az 7947/48-as r6mai ,,kirajzis" idejdn a Via Giulia csodds palotdjiban lak6

meghivottak 6lete nem lehetett zavartalan,j6llehet az figymondjogtalanul be-

koltozottek eltilvolitdsinak folyamata, s kivdlt a Palazzo Falconieri m6sodik

emelet6n elhelyezked6 egyhdzi intlzm€ny, a ma is ott mfkod6 P6'pai Magyar
Intlzet eltfvolitdsrinak a kis6rlete igazdb6I csak k6s6bb vilt abe nem avatottak

szdmdra is 6rz6kelhet6v6. Kivdltk6pp a hithil kommunista nagyk<ivet, Tolnai
Gdbor R6m6ba 6.rkezds6t, 1949. mijus 1-j6t kovet6en gyorsultak feI az esem6-

nyek. Tolnai visszaeml6kezlse szerint mdr 1947-ben 6s 1948-ban is voltak be-

tcir6sek, melyeket a rend6rsdg meg6llapitds a szerint ,a palota bels6 wiszonyainak

ismer6i kiiaetbettek el'\. A k1s6bbiekb6l kideriil, hogy Tolnai az egyhiniaknak
tulajdonitja a felbujt6st. Hi6nyolja a biintet6sek elmarad6sdt, ugyanakkor meg-

illlapitja, hogy az emlitett 6vekben "egydb er1szakos uelekntdny nem ttirtdnt. Az
iisztdndtjasok nyugodtan 6ltek 6s dolgoztak a Palazz1ban, tribbsdguk mit sent sejtoe,

|togy rni zajlik a szinfalak migdttas
Csorba Gy6z6 aligha tartozott a mit sem sejt6 tobbs6ghez.Egy besz6lget6s-

ben,igaz, n6gy lvtizeddel ,els5 lt6li6ja" utdn, a kovetkez6kdppen vdlaszol Kab-

deb6 L6r6nt k6rd6s6re: ,akkor rndg zavaros dolgok,uoltak azAkaddmidn, mert lak-
tak mdg az dpiiletben olyan magyarok, aki.k dissziddltak, ds nem volt hajland6 kitenni

6ket a rendfirsdg. Ogyhogy az egyik szobdban dissziddtt lnaglar lakott, a m.dsikban

egy fegatlsan Aint tart6zkod6, a barmadikban egy olasz, aki bekiiltiizdtt, tnert a laAdsa

tilnkrernent, ds nem. tettdk ki. Sz6aal ilyen zavaros dllapotokuralkodtak, de mi ezt neln

drezti)k, mi csak az el6nydt dkteztiik azAkad€midnak.a6 APilpaiMagyar Int6zet-
16l nem tesz emlit6st Csorba, ez arra utal, hogy az ,,egyh6ziak" elmozditdsdra

irdnyul6 hazai kl,sztetds m6g nem volt 6rz1kelhet6 ekkoriban. Erre utalnak a

kovetkez6 mondatok is a 75 6ves We<ires Sdndort koszont6 irisilban: "1947 kard-

csonltdt meghivott venddgkdnt a R6mai Magyar Aknddrnidn tdlt(ittiik. (...) A Rdrnai

Magyar Akaddmia a lnaglar egyhdz is a magyar dllarn k6z6s tulajdona, mdghozzri

rigjt, ltogy a mdsodik ernelet teljes egdszdben a lnagyar katolikus egybdzd. 47-ben mdg

bdkessdgben dlt az dllam 6s az egyhdz, s kardcsonyra az akaddmiai vacsora utdni s az

ffili misdig tart6 id6re a rndsodik emelet papi vezet6je megh{ata azAkaddmia oendd-

ge i t egy c s ii n d e s fo ga d d s ra."r7

Meglehet, Kardos Tibor ekkor mdg nem is sejtette, hogy sikeres, sokak dltal

m6ltatott igazgat6i 6s tansz6kvezet6i mfik6d6se a Magyar Akad6mia 6s a r6mai

maryar oktat6s hattyridala is egyben. 1949 december6ben mindenesetre fj id6-

szimitds kezd6dott az 6let6ben, miut6n hatalmi sz6val.hazarendelt€k, majd fel-
tehet5en kirp6disk6nt megbtztdk a budapesti egyetem olasz tanszlkdnek a ve-

15 Tolnai Gdbor: Sz1beti jegyzdk, Rdrna 1949-1950. Budapest, Magvet6, 7987.,292' (Te'
nyek 6s tamik)
16 Csorba Gy6z6: Elveszett otthonok. K1rdez6: Kabdeb6 L6rint.Jelenkor 7986.77.,994.
In T[isk6s Tibor szerk: Tallom.dsok" interjrtk, nyilatkozatok. P6cs, Pro Pannonia Kiad6i
Alapitvdny, 199!., 726-727. (Pann6nia Konyvek)
17 Csorba Gy6z6: Kis t<irt6netek egy n gyon nagy k61t6r5l. Magyar Neruzer, 1988. jrinius
22., 4. It Csorba, Vallomds ok, 7997., 363.
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zet6,s6vel. Ugy tfnik, mintha Tolnai G6bornak lett volna lelkiismeret-furdaldsa a

hazarendel6st i11et6en. Kardos Tibor,irla mitr iddzett konyvdben ToInu,,azok kiizd
tartozott, akik munfuisstigukkal kiiztetkezetesen egyeterni karriene ti;rekedtek.\8 Nos,6
hozzdsegitette ehhez.

Emldkek 6breszt6se kdt fvtized mriLltrin

t ^A ^A ^A, jirnius 28-6negy rovidrijs6ghir adtatudtul,hogy,Csorba

t v 0 v . f: ;:; !:;;{ j ; ;r #;:,:nr':"ff:!' ; :, ;;:; r f :,;' ;:,
tagia Baranyi Ferenc ki;lt6."re Val6j6ban egyh6napos volt ez a r6mai kiildetds, me-
lyet tavasszal megel6zo* egy trznapos nemzetkozi kolt5tal6lkoz6 Szarajev6ban.
Itt, mikdnt n1hdny h6nap mulva R6mdban is, az ir6szovets6g kildottek6nt volt
jelen Csorba.2o

Csorba Gy6z6 m6sodik talilkozisaazOrokYfuossal 6s a R6mai Magyar Aka-
d6mi6val mdr kor6ntsem volt olyan felh6den, mint a huszonegy 6wel kor6bbi. A
Csuhai Istvdnnal 1991-ben folytatott besz6lget6sben igy emldkezik erce: ,/ rndso-

dik ldtogatdson ldnyegdben egyedill voltarn. Illetve laza kapcso.latban Baranyiaal, Pet-
ress Istadnnal, a nidi1s-tdvds iljsdgfntutal, aztdn a szegdny Gdbor Pillal, aflrnrende-
z6ael, aki naglon tebetsdges, derdk ember oolt." A.tlmalezafisak1nthozzitene: t4zt
nem tudom, hogy ennek milyen l4lektani oka lehetett, de kdpzeld el: rnindaddi.g am{g

mdsodik alkalommal nem jdrtam Rdmdban, nagyon sokszor 6s rendszeresen dlmodtam
oele. Amikor rndsodik alkalomrnal is kijutottam, akkorhil kezdse nem dlmodtarn ttibbet

Rtimdval.zr A vele interjft k6szit6 Csiszdr Mirella is megk6rte, hogy hasonlitsa
ossze az els6 alkalommal megismert R6mdt az 1969 nyardn megtapasztaltvdros-
sal. Csorba szerint R6ma 7947/48-ban j6val b6k6sebb volt, mint kdt 6vtizeddel
k6s5bb. 7969-ben ,mdr tfrrbetetlen volt aforgalont" 6s ezze! egyiitt azidegenforga-
lom is. Mikor.,,a mdsodik r1rnai utam alatt elrnentilnk a Sixtuskdpolndba, az olyan

volt, mintha egy lovarddban dlltunk volna. (...) Azt hiszem, rnost mdr R6mdt is aak
akkor lehet dloezni, ba valaki a legrosszabb szezonban rnegy. Tdlen taldn, ha azzal a
cdllal megy, bogy ldsson is valamit" - summdzott.22

Trz 6vvel kordbban Ttisk6s Tibor is <isszehasonlitotta kolt6nk ,,k6t R6mijdt":
/42 els6 taLilkozds alkalmdaal Rdma inkdbb nyomasztdlag ds szomordan batott, taldn
a kozeli bdboril, eag! az elfibtinydszott 4lettelen mfremldkek mdrbetetlen blsdge tette;

rnost 11969-benf a mediterrdn dlet elevensdge, ezer szine fogja /neg." Nem vagyok

18Tolnai, 1987.,63.
re Dundntili Napld, 7969. jfrrius 28.,4.
20 Marafk6 Liszl6: Nemzetkozi kitlt6t^ kozo Szarajev6ban. Besz6lget6s Csorba Gy6z6-
vel. Dundnhili Napl6,7969. mijus 4.,5.
21 Csorba, A odros..., 1991.., 144-745.
22 Csorba,2002.,774.
23 T[isk6s Tibo r: Csorba Gy6z6. Budapest, Akad6miai ,798'].., 770.
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biztos abban, hogy egyet6rtett ezzel a meg6llapitissal Csorba Gy6z6, aki Csuhai
Istvdnnal folytatott besz6lgetdseiben igy osszegez: "Ha summdzni akarndrn, hoglt
nekem Rdna mit jelentettll94T/48-ban], akkor azt rnondandm, boglt az dt h6nap
nekem legaldbb /)t 6vet jelentett dletemben, pluszt, ruiaddst. En azt az i)t h6napot juta-
Iomnak tekintern. Nemcsak 6letid6t nyertern, dletismeretet, hanem egydni dpill1semre is

szolgilt ez az iit h6nap." Ezt kcivet6en k6pz6mtv6,szeti &zdk€nek fejl6d6s6re hoz
fel meggy6z6 p6ldilat.2a

Termdszetesen nemcsak a k6t R6ma, de a k6t r6muMagyar Akaddmia osz-
szehasonlit6s6r5l sem szabad megfeledkezniink Aligha vitathat6, hogy a fordulat
6vdt,I948-at megel6z6 id6szak allaid1miitja is els6bbs6get 6lvez Csorba megit€16-

s6ben. Csiszdr Mirelldnak mondta 1990-ben: ,,,42 akaddmia dlete mds oolt 17969-
benl, mint manapsdg. Hogy a rnostani dllapotokltoz hasonlitsarn - n ert voltam ott
oalamikor a beteenes 1aekben is,25 arnikor olyan volt ndr, mint egtfegyintdza.Eg-
rdszr6l a rilaglar k6vetsdg, a konzuldtus, a tdjdkoztatd bioatal 6s mindenfdle lti,uatal
elfoglalta a nag! d?'illetet, igy az ilyen rnagunkfajta emberek nem is kerilltek oda, aak
hdtul a kispalotdban kaptunk belyet. (...) Jellernz6 volt az is, hoglt noha egy lt6napig
ott ooltam [1969-ben], az igazgaflit [Benedetti Tibort] nem is ldttam, pedig 6, brir
nent picsi szdrmazdsri, de egjt ideig Pdcsen dolgozti dpitdsnndrniik volt, akinek dn rndg

aj dnl6 leve le t is aittern. D6

Hogy kolt6nk mennyire v6rta, j6llehet 1969-ben csak egy h6napra sz6lt a 16-
mai kiildet6s, hogy k€t lvtized utdn ism6t ,,mag66vd tehesse" az 6rok Vdrost,
egy szdp 6s elgondolkoztat6 irdsa tanirsftja - visszamen6legesen. Ugyanis m6r
k6t h6napja itthon van, amikor a helyi lapban kozz1teszi (ot r6szben) A hdt ltalom
vdrosdban cimfi, tdrc6j6t. Az els6 r6sz bevezet6 szakasza (Rdna fel6) a v6rako-
zds szivdobogtat6 hangulatilt id6zi: ,Hiszen nemcsak Rdrndt rnegltek ldtni, hanern
rndsodszor rnegyek ldtni Rdmdt: iljrakeresni ls iisszehasonl{tani. Megint az enydmrnd

tenni, esetleg vegke?? elvesz{teni. A kockdzat mindenkdppen nagyobb, mint az els6

alkalorumal volt. Kicsitfatakdgom megbfzhatdsdga is prabAra ker'il|. Milyen hiteles-
sdggel ldttam akkoriban? Mit rnutatott ds mitfestett az ffnsdg rornantikdja? Talarni

furua Laokoon-csoport rnozdul bennent: a oaldsdg kigydi rdtekeredni kdszillnek az dl6

eml6kekre."27 A tovdbbiakban karakteres humordt is felvillantja: ,R6mdban az a.u-

t6k bdzidllatok. Ugy m.ozognak, jiinnek-nrennek a jdr6ket6k koziitt. Szeltden, banit-
sdgosan, rnindeniltt jelenvaldan, de olykor mdr-mdr az i.degekre rnenden. (...) F1kent
a r6rnai gdpkocsiaezet6knek tartozrn hdldval Orddgien ilgyesek, kriprdzatosan ural-
kodnak j6szdgaikon, s mindezen feliil tisztelik a gyalogost. A gyalogosok ilgyszintdn

2a Csorba,A odros..., \991.,745.
2s 7974-ben feles6g€vel utazott R6m6ba Csorba, s megszilTtakazakaddmidn is. Ldsd Csor-
ba Gy6z6levelei Takics Jen6hoz €s Evihoz.Koz.zltiszi Csuhai Iswdn.Jelenkor, 1996. !7.,
1020.
26 Csorba,2002.,707.; Vri. S6rk<izy Plter: Az MTA r6mai Magyar Tort6neti Int6zete 6s

ut6da, a kilencven €vvel ezel6tt alapitott R6mai Magyar Akaddmia. Magyar Tudomdny,
2078.5.,732-734.
27 Dundntili Napl6, 7969. okt6ber 9., 2.
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6ket. Ennekjegydben csdndes bdkusdg uralkodik krizdttilk s nemfondorlatos ltarc, rnint
nagyjdbfl ndlunk. A rend1rrik ldtbatd megeldgeddssel szemldlik a j6viszonyt.48

Csorbdnak ez az itilliai utazisa, minthogy nem oth6napos volt, mint az els6,

csakis a f6vdrosr6l, R6mdr61 sz6lt. A rendelkez6sdre 6116 egy h6napba Ostia An-
tica romv6rosa m6g beleftrt, Tivoli ugyancsak, R6ma t6rsdg6ben. A r6,szletekr6l

ma mir tobbet tudhatunk, mint kor6bban, a kolt6 nemr6g el6keriilt foljegyzl-
seinek koszonhet6er." Egy nagyalakri (iskolai) fizet els6 hrisz lapjrin olvasha-

t6 a sajdt kezfi, r6mai nap16, a kovetkez6 kilenc lapon pedig Csorba Ungaretti-
forditisai sorakoznak: hat vers, ugyancsak sajitkezfi m6solatban. A borit6n a

tulajdonos rreve, az Accademia d'Ungheria cime 6s Csorba ottani szotraszima

szerepel. Az els6bejegyz€,s a R6m6ba 6rkez6,s mdsnapjdn, 1959. jrilius 3-6n szii-
Ietett, az utols6 pedig a hazaindulils el6tt k6t nappal, jdlius 28-6n. N6h6ny jel-
lemz6nek gondolt r6,szlet kiemel6s6vel tal6n lrzlkeltethet6 a 

"Fdljegyzdsek 
1969"

jellege, illetve forr6s6rt6ke.3o

(VII. 3.) ,,Ca?itoliam. Alkonyat. Visszasilt a nap lVflfarctts] z4furelius] szobnira.

Csoddlatos. Az autdk ide isfelj6nnek. Szornyfi. S dltaldban nincs olyan zug, ahol nyu-
godtan lehetnejdrni. Beat n6: airiis baj, kikdsz{tett arc,jbkete, dtldtszti sallangos blilz
melltartdaal, kdkes nadnig, rnez{tldb. M€g itt is oad: sokan utdnafordulnak."

(VII. 7.) ,Ez a mi Alladlmiilnkf nern idedlis. Hol ismdt kult prop. Idegenek be

se jiinnek A kilny,utdr dll{nilag d. e. nyitoa. De ztan itt olyan intdzet, mint pdlddul a

francidknak Pesten?"

(VII. 17.) -Estefeld kornmunista gyfilds a Campo de' Fiorin. A Campitelli [v6ros-
negyed] szekcif el6kdszft6 ainija a jul. 23-i nagygyfildsre a San Giooanni terdn. A Gi-
ordano Bruno szobor rndgdtt 50-60 szdk, szernben egy kicsiny asztal, kijrille 4-5 ember

mikrofonnal, a hangszdrdk a szobor-alapzaton, a drftok az oldalreliefeA egy-eg1 kidll6
alakjdnak nyakdba akasztua. IGsoe kezdih addigra is aupdn szdzegyndbdny ndz6 ve-
r6dik tissze. Van kdzfik mindenfele: iiregasszony,l?.atal ldny, munfuis, didh beat. Krizben

egynebdny renddr 6ldlkodih sereg gyereh banairozih kergeti egyrndst, ndlta bajszdl btjdn

felrilgia a sz1noki asztal el6tt afildre tett ltangszdrft, itt-ott szdlnak aaknijuk" rndskiliin-
ben hagyjdk 6het. Sz6nok" bozztiszdldsok, vdlasz illene zdrsz6, ahogjt szofui* A sz1nokoA

egy kiadtellel ldtbatui, hogy munfuisembereh de okosan ds lelkesen beszelnek- A bozztiszildk
nehdnya megszeraezetL van aztdn a k6zisrnert ntindeniltt hozztiszil1: egy iiregnyugdtjas

dllami tisznisel6 kdtszer is sz6t kdr, de mdsodszor is azzal kezdi, bog afildltez tartja a
mibrofont, sifrgyelmeztetni kell. Akadt oiszont egy nagyszerfr 6reg munfuis, ki impondldan

beszdlt. Mdr-mdr a "ltozztidrt6 nd? okos gltiiilekezete< jitrt eszemben €s azirigys6,g."
(VII. 18.) ,Ostia Antica, majd kibfrbatatlanforrtistig sebol egyfelh6 sincs az dgen.

(.,.) Mi maradt bennem? Mozaikok,fird6k, mozaikoh ndbdnyfestettfalfi szoba, mo-

28 Dundnnili Napld, 7969. okt6ber 74.,2.
2e Csorba Gydz6 rdrnai jegyzetei, 7969. K€,zirat a krilt6 hagyatlkitban.
30 Teljes sz6vegkozl6s: Csorba Gy6z6: R6mai foljegyzlsek 1969. K6zread., jegyz. Boda
Mikl6s. In Je lenkor. 2078. 72., I47 7 -7484.
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zaikok" sz{nhdz, Isisnek s Mitbrasznak szentelt oltdrok. (Ki ndja, taldn 6h az igaziak?

Nem drt oelilk is jd aiszonyban lenni.)"
(VII. 19.) ,,... eglszelre efogott a gondolat, bogt mennyi sok rnesdt szerettern oolna

elnondani kisldnyaimnak s feln6ttek el1lilk, rnost bennem maradnak (...). Ldnyain,
kisldnyaim illjetek ntdg eglszer kiirdm, bogt tibbsziir is hallgassatok, s6t kdrjetek t6lent

mesdt, megfojt, ba bennem kell maradnia."
(VIL 20.) *4 Palazzo Barberini maga is remek dpillet s a kertje i.s ki)lon ldtniaal1.

A palota egy ernelete m.rtzeum (illetae rdszben az). Szep olaszok es kiilfildiek. Itt aan a

uFornarinar..; aztdn Simone Martini egy Mdridja, Beato Angelico tiibb kdpe ds FilipPo

Lippi, Andrea del Sarto, Tizian, Tintoretto, Greco, Holbein (a b{res WII. Henrik),

Cleoe s ndbdny isrneretlen dszaki nester. A Fornarina €s WII. Henrik kdPe drdekelt a

leginkdbb. Rafaelf.nom pubaferf volt, s ezt a n6t nyiktdn szerette. Naio, de 4rzdki

ds szenoeddlyes,fil4nyesen ndz, s ez a n6f)ldnye, aki tudja, hogy ltat afdrfra. A fnl.
Henrik dttdzte egjt nirnai portrdszoborra akdr Ndni is lebetne, 'ilra bdlyag pffiszked6,

er1szakos, de tudja, hogy hatalmas 6s tud dlni is oele. Hiteles jellemrajz ez is, az is."

(VII. 23.) ,,Fdkikerfr ilt Tiztoliba ( .), tigy siltiitt a nap, bogy nem aolt kedvem

mozdulni toodbb s hazajdttern, a a{zesdseket tgy nem ldttarn. De hdt volt el6g rdszern a

<t{zben a Villa d'Este kertjdben is. Csoddlatos elem, ezer arcot tud iilteni, ezer m6don vi-
selkedni, k6nnyed, nehdzkes, vad, gydrnoltalan, sztiguld, tipeg nig b6g cseoeg csacsoS'

mindent tud. 6 vfz, dletem rejtdly, Duna, Balaton."
Hogy Csorba Gy6z6 nem csak ,pr6ziban irt verset" az ekkori R6miban vagy

mir odahaza R6m6r6l, arra aWeores Sdndornak cimzett,hirom osszetev6b6l 6116

R6mai jegyzeteklehet a p61da. A sz6p verscsokor legtobbet idlzett r6,sz-e a Bazdlge-

tds a kiiltdszetrfil,melyet magam is id6zek a kovetkez6kben.

Besz6lget6s a kiilt6szetr6l

zt a cimet adta Csorba Gy6z6 egy r6maitaT6Tkozist megorokit6 versdnek.

Azlbletad6 (1969. juliusl) talilkozis szinhelye, eztis elln:Jia a ko1t6, egy

panor6mis venddgl6 volt, R6ma,,Hyde-parkj d', a Y'ila Borghese Pinci6-

nak nevezett,aPiazzadel Popol6ra letekint5 szeglet6ben. lgy sz6I avers:

D. Z, ffrt olasz kdltd alig millt mdg btuzesztend1s de a

aersirdst abbahaglia err6l beszdlt nekern

bosszasan nagy meggy6z6ddssel meggy6zni vdgyva szinte

engem is bogy tobbd ne {rjak dn se ntert dgymond a oerset

kevesen oloassdk hatdsa ilyenformdn alig lebet

mdrpedig az irdnak az irodalomnak hatnia kell ndlkille sernmi

drtelrne

En ntt- mondtam ellent csodaszdp nytiri ddlel1tt

volt a Pinci1n egy venddgl6 kertjdben iiltiink
siir mellett a harmadik asztalndl szerelmesek
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ndztdk egymdst szorongattdk egymds kez€t aak ndba sz1ltak

az ilt szdldn dregember egy ladon iljsdgjdt letette

a leoeg6be bdmult unokdja (nyiktdn az,uolt) egy a?rd
pldltvddi;rbe

ka,uicsot rakott dundi kis kt;lyi;k

a lombok rdcsdn dthullott a napfeny

D. Z. az olasz ds oildgpolitifuit nglaltafejngette
Igaza van igaza rnondogattam

bdlogattam is hozzti
kdzben arra gondoltarn j6 fontos nagyon

h atni fon tos ak a cs e le k)6 k

fontos cdlt ds utat mutatni ndkik
de dlnek itt rntisutt olyanok is mint ez a kdt szerelrnes

mint ez a,udn s rni.nt ez a gyerrnek
akik a csiindet szeretndk meghallani
a leaeg1t ldtni a jdtdk

komo lys dgit megtanu In i a ki k
a sdrga kavicson s a ziild gyepen

ingi n apfe ny --fo I to c s fui kra kkt d n c s i a k.31

A D. Z. monogram megfejt6s6hez maga a kolt6 sz.oIg6Jtaqa a timpontot.
Ugyanis egy, mar idlzett beszdlgetdsb en azt is megemliti az 6t klrdezf, Marafk6
Ldszl6nak, hogy a nemzetkoitkolt6talslkoz6n,Szarajev6ban, a ,megjelent k6tt6k
tibbsdgefatal volt, pl. a rdszt,ueefih kiiziitt oolt egy Diego Zandel nesfi 21 htes olasz

ktilt6, aki egy rdmai anarchista lap szerkeszt6je.a2

A korintsem fiatal, de ma is 616 olasz ir6, Diego Zandel 7947. ilprllis S-En
sziiletett a kozdp-olaszorszdgi Fermo v6rosdban. Apja 6s vdrand6s 6desanyja nem
sokkal el6bb, Tito paftizlnjainak bevonuldsdt kcivet6en menekrilni k6nyszertilt
Fium6b6l. Fermo kozel6ben, Servigliano menekiilttdboriban kaptak szfkos el-
helyez€st, majd a hdrom h6napos Dieg6val lekoltoztek af6vinosba.Itt egy tiga-
sabb l6tesitm€ny, aYillaggio Giuliano-Dalmata di Roma fogadta be a csalddot,
melyet a hdborir miatt meghirisult vildgkiillitis, azEUR (Esposizione Universale
di Roma) elhagyott munk6sszdlldsaib6l alakitottakkiazl,szalcr6lmenektil6 olasz
csal6dok r€,s26re.33 AZandeI csaldd szenveddst<irt6nete, majd a r6mai letelepe-
d6s 6letre sz6l6an meghatdrozta Diego Zandel irodalmi tev6kenys6g6t, t6,rna 6,s

kifejezdsm6d tekintetdben egyari;nl K6t verseskcitet ut6n, mint az iddzett Csor-
ba-versb6l is sejthet6, pr6z6ra v6ltott. Esszdkkel, esetenk6nt az irodalmi thril-
Ier kateg6riiljLiba sorolhat6 reg6nyekkel tette ismerttd a nev6t nemcsak Olasz-

31 Csorba Gy6z6: Idijdffk. Budapest, Magvet6, 7972., I05.lJez. }sszegyiijtdrt versek,
1978., 477 47 8. U ez. Csorba, 2002., 131-732.
32Mar,afk6.1969.
33 http: / / diegozandel. com
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orszilgban, f6k6nt Tiiesztben, de az on6ll6sig itjfua 16p6 Horvdtorszdgban is.

Csorba konyvt6rdnak a bejegyzlseket is leir6 katal6gusa h6rom dedikdlt

Zqndel-k6tetet regisztrdl. Egy verseskoteteCa 6s k6t - a kds6bbiekben nyomta-

tdsban is megjelen6 mriv6nek k1zftatdt.3s A de&lcici6k Csorba Gy6z6 6s Diego

ZandeI szem6lyes talllkozfusainak is 6tje1z6i.36 1969. iprilis 17-6n Diego szdmdta

mir biz-onyira v6get 6rt a szanjev6i fu6tal6lkoz6, de tekintettel v6rhat6 r6mai ta-

1{lkoz6suftra, dedikdlta 6s megktildte Csorbinak,vaT6szin(r, hogy m6r r6mai off-
hondb6l, nemr6g megjelent versesk<itet6t. (Ebben a m$fajban tulajdonk6ppen az

uto1s6t.) Hogy Csorba Gy6zi hasznilta is ezt a kotetet, k6t itrtala forditott 6s

publikilt Zandel-versbizonyitjr- Az egyiket (Hat ilyen a haldl),Csorba H6linant-
forditdsaira is emldkezte ttre. id6zem:

Hdt ilyen a baldl, mikor
lnelled lep dursdn 6s undoritdn

s irds -gdn cdb en, n1 ers - ilvd I t6
hangon eg!-eg! nevet kidltoa,
sjaj annak" ki nincs ott, aki
iddben nem szdl.

Hdt ilyen,

gyaldzatos ldndny, arnit csak

b dmu I h ats z te b e te t lenil I,

s nern fizhetsz el. Kdpdd rnagad,

hogy nem seg{tsz, bdr nem tudszu ds nem is

kell: ember vagy aapdn,

gyiinge h* aagy aupdn,

vdr, csont, szemek oagy,

igen, szernek vagy ds szf'u.

Hdt ilyen a haldl, mikor
melldd ldp ds kezet kell nyiljtanod,

bogy ne uszttsd nzagadra.3T

A kovetkez6,1974. szeptember 11-6n kelt dedikici6 Gy6z6 6s felesdge, Mar-
gitka ez 6vi r6mai l6togat6s6t id6zi. *41 rnio caro am.ico Gy6z6 e alla sua sirnpatica

moglie con afetto" (Kedves bardtomnah, Gy6z6nek 6s rokonszen'ues felesdgdnek szere-

.tettel), olvashat6 azlvo Andri6-tanulm6ny k6ziratin.38 Az eleve 6szre tervezett

3a Ore ferrne. Poesie. Trieste, Societi Artistico Letteratia, 7969. https:l/csorbagyozo.hts/
no de / t 49 9 12826. fttel.l
3s Iao Andii romanziere.; (Jna storia istriana. https://csorbagyozo.htt/node/7499 [2825,
2827.tetel.l
36 Roma, 77.apirle7969.- Roma, 11. settembre 7974.- Roma, 15 aprie7976.
37 Csorba, Kett1shangzat, 797 6., 314.
s Az Andri6-tanulminy 1981-ben megjelent. LisdZandel,Diego, Scotti, Giacomo: Inai-
to a//a lettura di kto z!.ndrii. Milano, U. Mursia, 1981.
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liltogatist tavasszal m6r ttirelmetleniil v6"qja kolt0nk. Hangulat6tTakdcs Jen6vel 6s

feles6g6vel is megosztja 7974. mdjus 20-6nkelt level6ben. Brilint unoka oromteli

megdrkezlstrSl ir,lalcisgondokr6l, majd igy folytatja: "Kdzben b. nejernmel Inilidba
kdsziiliink (kA hAre!,) dn hioatalosan, 6 turistakdnt.lz 6 uglte ndr rendben, az enydm

kill6nfele bi)rokratikus frlefancok miatt ffihent az olaszok trebdrysdgiban gyiikerez-

nek!) hAadih s jiin a nydr, a kdnikulde, akkor nem akarunk menni, s csah odrom az

drtes{tdst naprdl na?ra...4 Azttazds vdgiil is megval6sult az Sltala 6hajtott 6vszak-

ban, s hogy ekkor a Zandel hi,;;aspdr (Diego 6s Anna) vend6giil I6tta a Csorba

hdzaspfirt,amdrid6z-ett Kabdeb6-interjrikrivetkez6 sorai is val6szinfisiik: "tllagit
R6mdt most is jobban ismerern, mint Pestet, kie6'ue az fijonnan 1pillt kerilleteket. Azdrt
jdrtam, sdt laktam az EUR-ban is.a1

A harmadik,7976. riprilis 15-6n keletkezett Csorb6nak s2616 de&kdci6 Diego

Zandel p6csi l6togat6sdnak id6pontjdt is rogziti.a2 Ez aliltogatis sajnos kev6ss6

,,dokumentdlt"; legfbbb forr6sunk a csal6d eml6kezete. A Pint6r csal6d eml6ke-

zetdben ma is 6l6nken 6l Zandel p6csi l6togatisa. Pintdr Ldszl6level6b6l id6zek:

"Egy 
pillanatra ldttam, Bdlintfam akkor rn€g kicsi volt, nagyon tetszett neki. Barnbino

Valentino, mondogatta a jd olasz. Nlci lPint1rn6 Csorba No6mi] szerint mdg ajdn-
ddkot is bozott neki.a3

Felt6telezve, hogy Diego Zandel,aki ma is R6miban 61 6s alkot, meg6rrzte em-
l6kezetdben Csorba Gy6z6t 6s tal6lkoz6sukat,az elmult 6v november6ben felke-
restem 6t levelemm el.IJgysz6lviln postafordultdval 6s 6rezhet6 orommel vdlaszolt;

,,A4indig meghatottam eml1kszern G1frzd bardtomra. Szarajev6ban ismerkedtiink meg,

a K6ltdszeti Fesztiwdlon, 1969 ta,uaszdn.a Isrrteretsdgilnk azutdn bardtsriggti,r.tdltozott,

ezt az is el6segftette, ltog Gy6z6 nagyonjdl beszdlt olaszul, ettdl kezdae rnindig kap-

csolatban maradtunk. 1975 lval6jeban 7976] rndjusdban dn ds felesdgem, Anna (iit
dvoel ezel1tt megbalf megldtogattuk Pdcsen. Venddgill ldtott ninket, rendelkezdsinkre

bocstitotta lednya bdzdt. Emldkszem, elmentilnk a rend6rsdgre, bejelenteni azt a tdnyL

bogy ott alszunk. Wle 1sfelesdger.tel, Margittal (ha j6l ernl4kszern) naglon szdp napokat

tdltt;ttiink a odrosban, nerucsak rniivdszeti szdpsdgeit tekintettilk lneg, eg! szdrakoztati
,utisdrba is elmentilnh abol bdrnultuk a nagy patdji 6s oastag ldbil lovakat. Az utokd kdt

3e A ny|ri lcinikul6t 1969 jtilius6ban mrir megtapasztalhatta.
{ Ldsd a23.jegzet.
a1 L6sd a 14. jegyzet. Az 1969-ben dedikdlt Zandel-verseskotet h6ts6 borit6j6n Csorba

k€zirlsdval zz olasz kolt6 rdmai lakiscime olvashat6. Sokatmond6, hogy Zandel|k utcdja

az EUR-ban tal6lhat6, m6gp edig az egykori ,,tdbor", a Villagio Giuliano-Dalmata di Roma
krizel6ben,
a2 Diego Zandel egyik legismertebb rmiv6nek (Una storia istriana) klzitatirt dedikilta
Csorbinak. Nyomtatott kiadisa csak 1987-ben jelent meg Mil6n6ban, majd a Zandel csa-

l6d 6let6nek 6shinyattat6s6nak egykori szinhelyln, Rijelc{ban is kiadt6k Milano, Rusconi,
1987.; Rijeka, EDIT 2008.
a3 ,,Bambino Valentino" 1974. lprihs 5-6n sziiletett, tehit kereken k6t6ves volt, amikor az
(Jna storia istrianak€ziratdt Diego dedikilta Gy6z6nek.
a Csorba id6zett verse tanrisitja, hogy jriliusban R6mdban is tal6lkoztak.
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napon a Balaton-tdndl aoltunk" ahol eglt szdp bdz dll az {r6krendelkezdsdre'4s Az utolsd

nip eljutottunk egy olasz karmesterhez is, aki NezoYorkban dlt, 6s nagyon kritikus oolt,

joggal, a komnunista rezsimet illet6en.4 IX dn ds afelesdgem'uonatra szdlltunf mely
- 

Bi"daputre ztitt bennilnket, abol egy napot:Es eglt djszakdt tiilttittunk 197 6-ban lvaI6-

i6ba; t974-ben] Gy6z6 u afelesdge aenddgeskedtek nimai bdzamban. Egy djszakdt

aludtak itt. A kiioetkez| nap kfrtytelenek voltakjelenteni az ittldtilket a magyar kdaet-

sdgen, ott tigy rendelkezteh hogy nem ntilam, ltanem a Magyar Akaddmia oenddgbd-

,,ibnn, a Via Giutidn kell aludniuk. Mikeppen Gy6z6,,felesdge is mdlyen elszornorodott.

Mindez nem akaddlyozott nteg benni)nket abban, bogjt az egisz napot egutt ttiltsiik,

reggettnt estig, amikor kocsioal oittem oissza 6ket a Via Giulidra. Gy6z6 leforditotta

ndhdny frnkori versernet.aT FotytaXuk ndg egy kicsit a leaelezdst, m{gnem ldnyaim szil-

letese uian megszakadt a knpcsolatunk. OVafelvettiik 1981-ben, arnikor megielent a

Mondadori.ntil [Mi16no, 1981) ek6 reg1nyem, a Massato per il presidente. Haldldr6l

doel<ket hdsflbb szerezteTn tudomdst.. '"
Ez a vflasz igaz.olta feltltelezdsemet, mert l6nyeg6ben minden megmaradt

Zandel emldkezet6ben, legfeljebb a tort6ntek idSrendj6ben vannak - enn/i 6v

utin nem csoda - pontatlansdgok Leveldt a kovetkez6kkel zarta: ,Kdszdndm,'ki)-

szdniim, hoglt irt nekern. Es infortndtjon engeln a Gy6z6oel kapuolatos munfuijdr6l."

Megfogadiam, hogy eleget teszek a magyat kolt6re szeretettel 6s megbecsiil6ssel

e;rrldkez6 Diego Zandel k6r€s6nek.

Postscriptum

ertha Bulcsu,J6zsef Attila-dijas ir6, !9V4 november6nek els6 nap16n a

kovetkez6 sorokkal kezdi Csorba Gy6z6nek irott levelft ,Gondolom,

mtir hazadrtetek Olaszbdl. Es mdg bizonydra tart bens6tiikben a finy, amit

isszegyfr.jtdtteteh.as Meggy6z6d1sem,hogy ez a flny m6g ma is tart, hila kolt6nk

-"rrr. sug6rz6 h6smtiv6,szet6nek, 6s ahovd -Janus Pannoniusnak is kosztinhet6-

en - mindig vigyakozott,Itdlidnak

as A szigligeti ATkot6hin, az egykoti Esterhizy-kastdlyban.
ou YalOJziiii,,hogy ez z" ,olasiicarmester"Takics J en6 (7902-2005) volt. Az olaszul folye-

konyan beszel1,'Srlagir5" zeneszerz6 €s zongonmil€s2,7960 utdn mindenekel6tt kar-

-.ri". ,norrogritfusa ezt itja 1976 nyartuol: "Felesdgtuel 
ndhdny napol csorba Gy6z6 balaton-i

hdofilh?il t ;ilaiaba, ttihiiitek." Radics Eva: Takdcs Jen6 6lete ds munkdssdga. Szentgotth6rd,

Visuart Kreativ Stfdi6 Kft., 2003., 94.
a7 Figyelemre m€lt6 ,,osszecseng6s", hogy a Csorba vdlogatott versfordit6sait tal.taJm 26

kritetl'melybenk6t Zandel-vers olvashat6,7976-banjelent meg. Csorba, Kettdshangzat,

7976.,373-3L4.
a8 Pint6r Liszl6 sze;i1<-; ,Elni kell, ameddig dliink." Csorba Gy6zd ds Bertha Bulcsu leaelezise

(1961-1995). P6cs, Pro Pannonia Kiad6i A1apitv6ny,2004.,82. (Pannonia Konyvek)

195


