ffi

#

$

IQO
',|r\

MAGvAR

Kl

4!

$l

4\

A MAGYAR
lTlP
rOr-rsszr'T
KoLTES
l4$
KTNCSESTARA
KINCSESTARA

zET

|

ltil

Hbkisziltetben l^
I-llI.
I-III.
/N
Megjetent
iO

ttl

E16kdszilletben

/ l\ |

Babits Mih6ly
Mihaly

P-l

Megjelent

M |

V|I
Sln

vl

|

kiitet
**"ri,lffi.I;;;;

Arany Ji'-":
I-V. kijtet
J6nos I-v.
1*1,
Csokonai Vit6z Mihily
I-II. ktitet
r6th
I otn Arpad
Juhisz Gyula I-II. kdtet
Pet6fi Sdndor I-IV. kotet
Dsida Jen6

Arpad

'

Gvad6ns
Gvad6nyi J6zsef

l

\ |I

lPi2
";;'iiilffi
,.,"r,fi|i,'L lM
6s Fazekas

Mihily

Gyula
Zrinyi Mikl6s
I11y6s

J::T'f#:l_*i:::l

N6pballad6k

^0,il?.:"ll,1ifo.*,
.tryP;"'m'* lM

Ady Endre I-III. kijtet
A Nyugat els6 nemzed6ke

Sl +*rur.,*
lX
,"j::i*::J"'
lf;
frl
uulili 'ln*t*'
/t\ | .
*11,?i*0,u, /N
ftl| J?**|".:H:
i=:;;'4;n:"' ^J;;iilil:;ff-" lru
Kisfaludy S6ndor

6s Kisfaludy K6roly

Kosztol6nyi Dezs6
I-II. kiitet
Janus Pannonius
6s Balassi Bilint

* u'*,,

XVI.

szhzadi k6lt6kb6l
Tompa Mih6ly

Berzsenyi

5)

Diniel

6s Kcilcsey Ferenc

gl

/ l\ |

N6pktlit6szet

N6pktilt6szet
Vciriismarty Mihrlly

"*::?,11T#inu''
I-III. kotet
Ern5

Reviczky Gyula

Aprily Lajos

Amade L6szl6
6s Faludi Ferenc

Erd6lyi J6zsef
Radn6ti Mikl6s

oo,,u, dru

Nagy L6szl6

.,rH:l1i:*1,
t-n"t:;11

|

/A

lp

L'lo'
lM
^xi'f::+h[i:r'' ."::;ffi]fi"., lM
Ml
\l I
r\Il
iM

\l I I
916

|

Sz6p
SzeP Ern6

Kass6k Laios

,5u"at
Komi6thy
Jen6
A XVII. szizad kolt6i
A kuruc kcilt6szet

MI
go

Sinka Istv6n

J6kely Zoltin
Vajda Jinos
Nemes Nagy Agnes

fr

csoRBA GYOZO
GYozo
ffil CSORBA

vAlocArorr
VALOGATOTT vERSET
VERSEI

Mt
Mt
CIt

I

I

I

^l

ot
arr

I

l

I

M

o

I

|

A magyar klasszicizmus
Frist Mil6n
A
o XVIII.
*ul,ll szizad
,lu,,o krilt6i
l
!7e6res S6ndor
vetires
S6ndor.l-III
I-III. kritet
ktiter
A magyar romantika
Attila I-II. kijtet
J6zsef Attila

o

o

ftl
ol

^l

I

MI (KI
"""*""
Ml
MI

o

I

I

ft
o

Ktnoo

UxIt<oRNts Kreno
UNrrcoRNrs

Buoapnsr

I

i

M

o

a

O

"{bl
,N
|
/t\ i

71Rl

4$t

Mecyan

" KTNcsBSTARA
^\'\vu!v rrrr\{

\U|
Ml
Ph i
\Yl I

A sorozatot
LaroR

sq.
rcorer
csoRBA
vvv^\u^r GyOzO
\-r '' \'zJ\''
versek
'6logatott

i

i
I

|

I

i

I
I

I
|

O i
/l\ |

A tipogr6fia

"lbl
tli
|

flf I
orb

/l\l|
S|

sYri
\t/ I

ffii

szerkeszti

LAszt-6

3F
\t^, I|

Ml
\Yl i

i

|

/ l\ |

S i

----t
Korreszer

6s

Kocsrs J6zser

kcitesterv
munk6ja

i

M
M

0

I

i

-

"'"

zerkecztettees qz rrt.iczAt irta
'"'^"i;::;
ttsxrs +";':"o'
Trson

I

I

I

",,,i;il;;'i'.:fidTllll-",,u0
,ssN1216-s6r1

rsBN e63 427 rls

___

s

I

fio

|

i

i

i

i

/

M

s

i

r^t

=

qaF

A kiad6sdrt felelGrasselly Istvdn
Miiszaki szerkeszt6 Nag Margit
Irodalmi szerkeszt6 Nagr Sdndorni

Ez a kdnyv a Dunarijv6rosi Finompapirgy6r

Kft. riltal gy6rtott

Bianaprint papirra k6sziilt
A triblaborit6 a Wnter {c Co. BoseD iiltal k6szitett
IBLJebra anyag
A borit6 t6blavdseteit, arany- 6s dombornyom6it
a V6sn6k Kfi. (l135 Bp., Jrisz u. 35lA) kdszitette
Felel6s vezet6 dr. Csontos Sdndor iigyvezet6 igazgat6
Szedte a F6nyszed6 K<izpont

Kft. (960255/10)

A sorozat Kiv6l6 Min6s6gt Nyomdaipari Term6k dijat nyert 1997-ben
K6szitette a Kossuth Nyomda Rt.
Felel6s vezet6 Szdkely Klroly elnrik-vezdrigazgat6

rsBN

chl-qa?-l?5-6

,ltilxuLuil[[il[uil

R
A; I
/\ |
dlbl

A MAGYAR KOU|ESZET
KOLTESZET KINCSESTARA
KINCSESTARA

sorozat 1992-95-ig megjelent kritetei sorsz6m szerint:
szerint:

ft\ |

%il

Ml

M |
1p |
m |
t |

Arany J6nos risszes koltem6nyei
6-7 Csokonai vit6z
Vit6z Mih6lv
Mihdly I-II.
8 T6th Arpdd
9-10 Juh6sz Gyula I-II.
1l-14 Pet6fi S6ndor I-IV

I-II.

,_,:i1l,lH;l',,_,,

l5 Dsida Jen6
l6
t6 Kisfaludy S6ndor
Sdndor 6s
es Kisfaludy Kdroly
K6roly
Kosztoldnyi Dezs6
17-18 Kosztol6nyi
Dezs6I-II.
I-II.
l9 Janus Pannonius 6s Balassi Bdlint

Mihdlv

Ndpkolt6szet
24-26 Yorosmarty
Vorrismarty Mih6ly
Mihdly I-III.
I-III.

Ferenc

ro

|

o

Vl

31, |
\l I
q.lp
|
\Il |

I
I

I

I

I
I

I

I

30 A

I

3l A kuruc

kdltdszet
32 Gvad6nyi J6zsef 6s Fazekas Mih6ly
33 Illy6s Gyula
34 Zrinyi Mikl6s
35 N6pballad6k

ll t"::::',fi:',',T:,

Nepballad6k
36-38 Ady
I-III.
Adv Endre I-III.

Mt
\.rt

ffil

OI

I

28 Kass6k Laios
29 Komjdthy Jen6

Mih6,y

ol lilffifiliir,

\l I
31, |

I

I

I

I

M

o

fio

I
I

ql!
\f/
0
r'l\

I
|
|
|
dlb |
/|\ |
dlb |
/l\ |
dld |
/A I
O |

M

o

o
A MAGYAR KOIJIESZET KINCSESTAM

sorozat 1996-ban meglelent 6s 1997-ben megf elen6
elen6
kotetei sorszdm szerint:

szerint:

\llt
qlp I
V I

I

\,/ |

ffil

o

I
I

39 A Nyugat els6 nemzeddke
nemzed6k.
40 Reviczky Gyula
Gyula

4l

Aprily Lajos

43
44
45
46
47

ds
u, Faludi Ferenc
Erd6lyi J6zsef
Radn6ti Mikl6s
A magyar klasszicizmus
klasszicizmus
Fiist Mil6n
Mil6n
AXVIII. szdzadkolt6i
szdzad,kott6i

il

uu,uo,r.,.n.
Erd6lyiJ6zser
Mikl6s

Amade Ldszl6
42 tlX'i'fl3i,u

48-50 \Teores S6ndor
Sandor I-III.
I-III.

kijtetek:
51 Nagy Lriszl6
Ldszl6
52 A magyar romantika
romantika
53-54 J6zsefAnila
I-II.
J6zsef Anila I-II.
Istvdn
55 Sinka Istvdn
Zoltrin
56 J6kely
J6kelv Zoltrin
VajdaJdnos
57 Vafda
Jdnos
NagyAgnes
58 Nemes Nagy
Agnes
5e Csorba Gy6z6
Gyiiz6
59
Mihdry
60-62 Babits Mih6ly

I
I

I

I

A sorozat (visszamen6leg is)
is)

el6fizethet6

fiCI

I
I
I
I

I

I

1997-es
1997-es kritetek:

Ml (Kl
P{S

I

I

I

dl! |
A |

I

27 Sz6pEn6

XVII.
xvII. sz6zadk6lt6i
szazadklttli

fi/l\ |
tt\t

j3'#i#.l",Tus6sBalassiBdrint

20 XVI. sztzadi kdlt6kb6l
2l
2r Tompa
rompa Mihdly
22 Berzsenyi D6niel 6s
es Kolcsey Ferenc
23 N6pkoltdszet

0

dld

I-V
I-V

f;l iimr;*:,
db|

I

I

l-5

ftl
0l "-liiHll:1t""-"'

V I
314 |

o

_l

I

|

M

o

I

I

I

I
I

I

|

I

I

|

kedvezm6nnyel el6fizethet6
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uNrKoRNrs KIADO
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22.

1055 Budapest, Stoll6r B6lav22.
B6la v
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Telefon: 331-1592
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A NAGY MAGYAR MESEMONDOK sorozatban
megjelent 6s 1997-ben megjelen6 koretek
sorszdm szerint:

I

99

5- I

9 9 6-b

an megj elent :

Jdkai Mdr: A rengerszem tiind6re
Zsigmond: A neh6z k6tgarasos
3 Gdrdorcyi Gdza: Szileim gy6m6ntja vokam
4 Arany Ldszl6: Feh6rl6fia
1

2 Mdricz

A magyar ififs6gi irodalom legfav6b6l nyriit
vdlogatdst az Unikornis Kiad6 fi sorozata
A MAGYAR IFJUSAGI REMEKIROK
Egyardnt ai6nljuk a szdpirodaimat, a tort6nelmi miiveket,
vaddsztort6neteket, valamint az izgalmas kalandre96nyekel
kedvel6knek
A sorozat 1997-ben rnegjelen6 kdtetei:
A(Jrst
herenc:
S zab6

1997-ben megjelent:

5 Mikszdth Kdlmdn: Beck6 vagy Bolond6c
Erddlyi ma,g)ar n1pmesdk: A tizenkdt kir6lykisasszony
7 Knrtdy Cryula: A z6ld kaft6n
8 M6ra Ferenc: A j6 Isten keny6rstitciget6je

A sorozat (visszamen6leg is)
kedvezm6nnyel el6fizethet6

UNIKORNIS KIADO
1055 Budapest, StollSr B6lau 22,
Telefon: 132-1592

A'lbnkes kapitdnya

Magda: Alarcosbdl

Ddkdny Andrds: Robinson utols6 kalandia
Kittenberger Kdlmdn :

A Kilimandzsdr6t6l
Nagymarosig

A sorozat (visszamen6leg is)
kedvezm6nnyel el6fizethet6

UNIKORNIS KIADO
1055 Budapest, Stoll6r B6la u.22.

Telefon: 13l-6464

A MAGYAR DRAMA GYONGYSZEMEI
1994-96-ban megjelent 6s 1997-ben megjelen6 kotetei
sorsz6m szerint:

1 Nagy szinhdzi siker

volt

2 Egyfelvon6sosok a 19. 6,s 20. sz6zadb6l

JULES VERNE osszes miivei
cimet visel6 indul6 rij sorozatunkra szeretndnk l'clhivni
Kedves Olvas6ink figyelm6t. Kiad6nk hagyomdnyaihoz
hiven diszkiad6sri, b6rkot6sfi kotetei az irri (isszcs m[ivcit
tafialmazza. Az ismert nagy sikcrtickct csakfgy,
mint a Magyarorszdgon eddig m6g ncm publikriltakat is.
Minden kdtetet l5-20 fi kcinwillusztrrici<i dkit.

3 Mad6ch Imre v6logatott drrimdi

4 Iskoladrdm6k a 18. szdzadb6l
5 Renesz6nsz 6s barokk dr6m6k
6 Br6dy S6ndor dr6mriib6l
1997-es hiitetek:

7 Csiky Gergely vrilogatott drrimdi
8 A n6ma levente 6s mds kolt6i f dt6kok

I 997 -ben megj elend kiitetek:

A DUNAI HAJOS
A KULONOS VEGRENDELET
A SZAHARA TENGERE
GRANT KAPITANY GYERMEKEI

I-II.

A sorozat el6fizethet6 kedvezm6nnyel a Kiad6ban,
de amennyiber' el6fizet6je a Krinlvkiad6 bSrmelyik
sorozatSnak, a szokdsos el6fizet6t szdzal6kon feltil,
5% szuper kedvezm6nyben r6szesiil.

A sorozat (visszamen6leg is)
kedvezm6nnyel el6fizethet6

A sorozat (visszamen6leg is)
kedvezm6nnyel el6fizethet6

UNIKORNIS KIADO

UNIKORNIS KIADO

1055 Budapest, Stolldr B6la

Telefon: 131-6464

u.22

1055 Budapest,

Stollir B6la u.

Telefon: 131-6464

22.
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Anu
f( vagyok; mindent betemetek"
C. Sandburg (Szab6 L6rinc ford.)

"A

A fii al6l is a virdg
m6g a sirdrkok k<iziil is
A fii a fii nem a t6meg
a fii a ftr a sziirkes6g

sokizti a sokszinii
lelkek ali6n mint por
leiilepszik
a

Afi afld
nematomeg: amilli6

egyetlenb6l tdmadt sereg

mely egyiitt tijbb szdzszorta mint
az egyek szimPla osszege
a fi a fii a sz6mtani

miivelet tiirgya
Betemet

lehet hogy mindent betemet
a fii de m6gse gy6z a fu
mert valahonn6t mag roPiil
s a fii ktiziil virdg bomol
s a ff a fii ak6rmilyen
hatalmasnak kitszik csak a
virrig ad 6rtelmet neki

Csorba @626
(191 6-1995)

Csorba Gy6z6 a huszadik sz{zadi magyar irodalom saldtos hangf, egy6ni
6letutat irir6 kolt6le. Jdkely Zolt6nn6l, R6nay Gy<irgyn61, Ve<ires S6ndorn6l
h6rom 6wel fiatalabb, Pilinszky Jdnosnril, Nemes Nagy Agnesndl dt, illetve
hat 6wel id6sebb. Nev6t a kort6rsi kritika 6s az irodalomt<lrt6net-irds hol a
Nyugat harmadik, hol negyedik nemzeddk6nek a tagiaival emlegette egytitt.
Tirlajdonk6ppen mindk6t ,,besorolds" pontatlan, megkdrd6jelezhet6: Csorba
versei nem voltak olvashat6k a Nyugatban, s a foly6irat 6riik6be l6p6 Magar
Csillag is mind<issze k6t versdnek adott helyet. (A Nyugat csupdn jankovich
Ferenc 6rtetlen 6s feliiletes kritik6i6t ktjz<ilte Csorba els6 versesftizet6r6l, a
Mozdulatlansdgr6l.) Tov6bb6 Csorba nem publik6lt a Nyugat negyedik nemzed6ke f6rumrinak sz6mit6 Ujholdban sem. Csorba Gy6z6 1916. november 2l-6n
sziiletett P6csen, 6s ugyanitt halt meg hetvenkilenc 6ves koriiban, 1995. szeptember l3-6n. Elet6nek csaknem h6t 6vtizede alatt fdl 6vn6l tovribb nem volt
t6vol szi.i16v6ros6t6l. Eletritj6nak ez a von6sa a fent emlitett nevekn6l sokkal
inkribb a szAzad magyar kdlt6i k<tziil a mindv6gig viddken 616 t6rsakhoz, a szegedi Juh6sz Gyul6hoz, a debreceni Guly6s Prllhoz, az erd6lyi Dsida Jen6h<iz,
a kaposvdri Tak6ts GyuLihoz kapcsolia.

,Pdcsett, Vilmos utca 23-ban / sziilettem, kilenc kriziil nyolcadiknak" - irla
nek cimii on6letrajzi koltem6ny6ben. Szegdny 6s n6pes csalid gyermeke. Anyja alfoldi parasztl6ny, aki Dunavecs6r6l, a ,kis lak" falul6b6l keriilt a
f6v6rosba, s ott ismerkedett meg k6s6bbi fdri6vel, aki iparos ember, MAV bettiir6 volt. A kdlt6 €lete az ordkiilt szeg6nysdg mellett kdt hi6nnyal indult: f6l
karral sziiletett (eg6sz 6let6ben csak bal kez6t nyriithatta k6zfogdsra), valamint kor6n, tizenegy 6ves kor6ban elvesztette apl6t (hal6la mindvdgig nehezen gy6gyul6 sebe a kdlt6 dletdnek). A tehets6ges kisdi6k, noha reformdtus,
k<iz6piskolai tanulmiinyainak nyolc 6vdt a p6csi jezsuita gimn6ziumban v6gzi. Eretts6gi utrin - brir a pdcsi Erzs6bet Tudom6nyegyetemnek volt b<ilcs6szettudom6nyi kara is - a biztosabb meg6lhet6st kinril6 iogi p6lydtvflasztia,6.s az
egyetem jog- 6s dllamtudomdnyi kar6ra iratkozik. Itt szerez diplom6t 6s doktor6tust. Az idegen nyelvek ismeret6t f6kdnt kdz6piskolai tandrainak k<iszdni,
irodalmi miivelts6g6t, a magyar 6s a vil6girodalomban val6 tril6kozotts6grit
tinmfve16ssel, olvasiissal szerui meg. Tanulmdnyai, olvasmdnyai, forditrisai rdv6n kordn kialakul filoz6ftdia, egy6ni viligk6pe. Az emberi 6let alapvet6 k6rd6sei foglalkoztatjrik 6let 6s hal6l, hit 6s k6telked6s, Isten 6s ember, term6szet
6s tudomdny, szellemi 6s anyagi vilig, evil6gi 6s trilviligi 6let k6rd6se 6s egymdshoz va16 viszonya. A nyarakat hosszri ideig viz mellett, Dunafalvdn 616 roOcsud1

.e

.e l8l

180 s.

konain6l tolti. Pdcsen mindig kertes h6zban lakik, ahol kOzvetlen 6rintkez6sben lehet a termdszettel. Elete derekdn a Balaton mellett v6sdrol telket 6s 6pit
hdzat. A kert, a term6szet ,tanit6sa" 6letszeml6let6nek meghat6roz6 eleme'
Els6 versesk6t ete, a Mozdulatlansdg - sajrit kiad6srlban, instru616sb6l <isszen6lkiil<izijtt ptnzdn - 1938-ban lelenik meg. Ofrancia nyelvb6l forditott munkriia, H6linant A Hahil versei cimu kdnyve 1940-ben ldt napviligot. A k6t vil6ghriborri kdzdtt, a harmincas 6vekben P6cs a szellemi 6let teriilet6n szdmos
drtdket mutatott fol. Az egyetem kivdl6 professzorokat 6s tehets6ges dirikokat
vonzotl mag|hoz.Itt tanitott * tobbek kdzott - Ftilep Laios, Ker6nyi Kdroly,
Thienemann Tivadar, itt tanult Thkdts Gyula, Tatay Sdndor, Weijres S6ndor.
1931-ben megalakul a p6csi Janus Pannonius Irodalmi T6rsas6g, melynek vezet6s6ben Kodolinyi Jdnos, Surdnyi Mik16s, Vdrkonyi Nr{ndor v6llalnak szerepet. Csorba Gy6z6 els6 versesfiizet6nek legnagyobb "hozad6ka" V6rkonyi
N6ndor barritsriga. Csorb6t 1940-ben fdlveszi tagiai sor6ba a Janus Pannonius
T6rsasrig, maid amikor az irodalmi tdrsasdg 1941-ben meginditia fo1y6irat6t,
a Sorsunkat, a f6szerkeszt6 V:irkonyi N6ndor meghivf a a lap munkatdrs6nak,
6s bevonla a szerkeszt6i munk6ba is. A td'rsas6g 6s a foly6irat r6v6n keriil szoros bar6ti kapcsolatba \Teiires S6ndorral. 1943-ban megjelenikz4 h{dpanasza
cimii mrisodik verseskotete.
7944-ben megn6siil. MAr ezt megel6z6en dllist v6llal: el6bb a v6rosi k<izigazgat6s tisztvisel6ie, maid a P6csi V6rosi KonyvtAr vezet6ie. Kdstibb hdrom
ldnya szi.iletik. 1945-ben, amikor a Sorsunk k6nytelen megielendsdt sziineteltetni, io cimmel foly6iratot szerkeszt, melynek csupdn egyetlen sz6ma l6t napvildgot, de fontos publikrici6kkal (ttibbek k<iz<itt Kod6ly Zolt6n, Martyn Ferenc irdsaival). Amikor 1946-ban a Sorsunk riiraindul, ism6t - B6rdosi Ndmeth
Jrinossal egyiitt - a lap t6rsszerkeszt6ie (eg6szen a lap megsztintetds6ig, 1948ig). 1947-ben Baumgarten-iutalomban r6szesiil, ebb6l tudla megielentetni
ugyanabban az 6vben harmadik verseskdtet6t, a Szabaduldst. 1947-1948 tel€n
f6l 6vet Olaszorsz6gban t6lt, kivdl6 emberekkel egyiitt (ttibbek kcizdtt Ferenczy B6nive1, Ftilep Laiossal, Lengyel Ballzzsal, Nemes Nagy Agnessel, Pilinszky Jrinossal, Takrits Gyul6val) a R6mai Magyar Akad6mia Osztondiias lak6ja. Amikor hazatlr, a politikai fordulat, a diktatfra l6gritka leveg6ie vd,rja.
A korszak irodalompolitikai kivrinalmai szerinti verseket nem it, a foly6iratokb6l kiszorul, k<itete nem jelenik meg. Tobbnyire fordit: magyarra iilteti 6t
Goethe Faust cimu dr6mai k6ltem6ny6nek m6sodik r6sz6t. 86r a helyi irodalmi 6let esemdnyeiben jelen van (mind a hrirom szdmot meg6rt, 1949-es Dundntill, mind az 7952 6s 1956 koz6tt megielen1 Duruintill cimii foly6irat szerkeszt6s6ben r6szt vesz), fi ttndll6 kcinyve, az Ocsildi doek csak 1955-ben ielenik
meg. 1957-ben J6zsef Attila-dijjal ttintetik ki.
1959 tobb tekintetben fordul6pont p6lydi6n. Megjelenik rij verseskcinyve,z4
sz6 iinnepe, megjelenik Goethe- 6s Brecht-fordit6skdtete, bekapcsol6dik a Jalenhnr foly6irat szerkeszt6i munkril6ba. 14 szd iinnepe az els6 k<itete, mely f6v6rosi kiad6n61, a Magvet6n6l Llt napvil6got, ezt kdvet6en minden tov6bbi kotet6t ((ri..versanyagot tartalmaz6 tiz versesk<itetdt, hArom versvdlogatds6t, valamint Osszeg'iijtdtt verseit) ez a kiad6 f elenteti meg.
1952-t6l a P6csi Vdrosi Konyvtdr ririjk6be l6p6 Baranya Megyei Konyvt6r
munkatdrsa, el6bb csoportvezet6ie, maid igazgat6helyettese. 1976-ban inndt
vonul nyugdiiba. H6rom l6nya flrihez megy, unok6k sziiletnek, csal6dja n6,
tereb6lyesedik. Tribbszor i6r ktinyvtdrosi 6s ir6szovets6gi kikiildet6ssel, 6sz-

q.

tdndii,al vagy magiinlitogat6k6nt ktilfdld<in, Lengyelorszdgban, Belgiumban,
olaszorszrigban, Franciaorszrigban, Jugoszl4vidban, N6mJtorsz6gbin,
ban a nya,rakat legszivesebben a Balaron mellett vagy pedig pecJi tertyenet
^"iigytmolcsf6i 6s virrigai kozritt tctlti. ir6i munkriss69r{6ii tttbb-kiiiintet6sben 16szestil (helyi miiv6szeti dijakban, fjabb J6zsef Attila-dijban, majd l9g5-ben
els6k6nt a vid6ken 616 ir6k kriziil - Kossuth-dijban). B6i voli lehet6s6ge, hogy
a f6v6rosba kriltozzon (1960 t6i6n a Magvet6 Kiad6 hivta lektornak),
,Jrru n#
vlicyotr Budapestre, 6lete v6g6ig a vid6ken 616 kdlt6 sorsdt vdllalta. V6llalta a
vid6ki l6t hritrrinyait (a k6sei elismer6sr, a kiszoruldst a ktil<inf6le n6vsorokb6l,
ir6i',triborokb6l"), ugyanakkor ismerte, elfogadta, megbecsiilte 6s,kihasznrilta" a viddki l6t el6nyeit (a kimaradrist az irodalmi eJpolitikai csardrozdsokb6l, a szem6lyes emberi kapcsolatok, a bardtsdg meleg6t). ugynevezett csalddi kdlt6szete, tobb versdnek dedik6ci6ja ierziizokat a kapcsolatokat, azt az
emberi kozeget, ami oly fontos vort szdm6ra, amelyben
i6r^€'ezte magit. A tiatal pdcsi prilyatrlrsak, az indul6 ir6k 6lete v6g6ighozzit vitt6k irr{sailat birr{latra, v6lemdnyez6sre.
Hetven6ves kora utdn srilyos betegs6gekkinozzilk,miit6teken esik dt, egyre
tdbb id6r t<ilt k6rh6zakban. Ha nem keriilhette is el a testi szenvedds r.injuit,
hetvenkilencedik 6v6nek betoltdse el6tt a j6 halil kegyelm6vel menr el: maradand6, sebezhetetlen, tiszta fdnyii 6letmfjvet hagyott maga utdn.
csorba Gy6z6 azokk6z€ a kevesek k6z6 tarrozorr, akik
J6zsef Attila k<ilt6szer6nek jelent6sdgdt mrir a kcilt6 haldla 6v6ben tdvedheietlen biztonsriggal
fiilismert6k. A vid6ken 616, mindossze huszonegy 6ves kolt6 1937 decembii6ben irja (6s legels6 k<itetdben kiizli) Egy halon iait1haz cimfi,
J6zsef Attila em-

l6k6nek ai6nlott vers6t. ,,Eddig nem jz6lhattam veled, ,/ meit nem taldlkoisoha, / s nem l6ttam, csak f6nyk6pedet,,/ s csak verseia sot triis soraT
es6zdtt rd szivemre. / / Most tcibbd nincs akaddly; / ha megid6.ztek, megie_
lensz: / tehet6ss6 tett a hal6l. / tJW i6rt6l, mint a volt_lel.n.i/ kit
er6f fo;ua
rirokbe" - kezdi a kriltem6nyt. A kolr6-el6dben ahogyan ezt pr6zainyilatkozataib6l is tudjuk - mindenekel6rr a moderns6g fogaimrinak megtestesit6j6t,
a.magyar lir-a megtiit6iitt litia. A rend, a trirv6ny, a sz€p sz6, a lisztabesz€d.
olyan J6zsefAttila-i alap6rt6kek, amelyeker csor6a Gy6i6 is mag66nak vall, s
kulcs-fogalmakk6nt kcilt6szetdbe 6pit. Emellett a vers m6g valam*ire fdlhivia a
figyelmiinket: a krilt6 a maga 6s a kctlt6-el6d szem6lyes, tiagikus sorsdban valamif6le.anal6gi6s kapcsolatot ldt. ,,Sokan ral6n nem drtenik; / 6n igen: s, ha
sz6litalak, / bizalmasan megk{rdelek: ,/ milyenek urru u" utuli / Rop-pant me_
n6s a kedvem." - E sorok zdri|k a verset. Ez nem azt jelenti, mintLa a fiatal
csorbdt_az rinpuszritds vdgya fenyegetnd, sokkal inkribb azt, hogv o,ai inauldsakor krilt6szetdnek alapprobl6mrij iw6 az emberi l6tez6s egyik leg6get6bb
k6rd6se' az elmrilds, a halll gondolata vdlik. A J6zsef aniti"emteieiiaezo
verst6l kezdve Hdlinant ,4 Hahil zterseinek forditris6n 6s a szabailulds cimii kritetben.olvasha t6 uj Hahil-oerseken 6t eg*szenaz utotro kotet, a csihnrgt legsflyosabb darabjaiig azzal viaskodik a k<ilt6: mi6rt sziilettii"t, ttr rn.Etutrint;
l6tiinket nem magunk akartuk, de nincs el6g er6nk ezt alltetmegsiiintetni.
Nem egyszertien arr6l van sz6, hogy Arany vagy Babits riregkori lirrifr{val rokonithat6k csorba k6sei versei, hanem arr6l, hogy a szinad. magyar kdlt6i kdzii.t a]1gfrg19m a_leger6teljesebben, a legsrilyosabban, a legelemlbben 6s a leg_
sokoldalfbban csorba Gy6z6 lirriia fogalmazza meg a rest gydnges6geibe, a

tunk
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hal6lba, a pusztuldsba, az elmfltisba beletor6dni nem tud6 mai ember kdrddseit. A sziil6ket, rokonokat, k6lt6tdrsakat, bar6tokat elsirat6 verseknek ez 6ppfgy vez6rmotivuma, mint a ktjlt6i sz6 maradand6sdgdt, a kolt6szet 6rtelm6t 6s
tov6bbdl6s6t m6rlegel6 ars poetica-szerii verseknek, vagy a kert motivumaiban,atdi 6nekeiben, a n<ivdnyek, a gyiimdlcsf6k, a virdgok sorsdban p6ld{zatot ldt6 koltem6nyeknek. Az epigramma, a groteszk ir6nti fog6konysdgdt, ir6ni6f 6t 6s onir6niril6t is alighanem ez hivia el6. Mindig nyugtalan, a legf6bb
k6rd6sekre nem tud v6laszolni csak igennel 6s nemmel, alapvet6en k6telked6
alkat. A kolt6szet sai6tos aj6nd6ka, transzfigur6ci6ia, hogy ezek a komor t6nusri, gyakran a kegyetlensdgig nyers hangf, Istennel viaskod6, mdskor csaknem
gyermeki hittel ds bizalommal Istenre hagyatkoz6 versek kioldidk az olvas6
szomorfs696t, 6s sajritos ,pesszimizmusukkal" v6gs6 soron 6lni segitenek.
Csorba Gy6z6 k6lt6szete - a J6zsef Attila-i indit6s mellett, pontosabban:
ut6n - m6g egy meghat6roz6 6rint6st kapott: a rJ/erires Sdndorral kritott bardtsdg, \Teores lirrijrinak megismer6se 6s e lira riltal kdzvetitett szi.irrealizmus 16v6n. E hatris feldolgozrisa, felszabadit6 miiktjd6se Csorba harmadik kdtetdben
(cime is milyen jellemz6) a Szabaduldnban tetten 6rhet6. S6tdr Istvdn is hires
antol6gi6jriban (Ndg nemzeddk - 6h magar kdlt6k, 1948) efi erzekeke (es ezt
dics6rte) Csorba kolt6szet6ben:,,Fordulataval6banfelszabaduhis: egy f6lig n6ma, vagy legaldbbis f6lhangon dtinnyrig6 vil6g legmer6szebb hangiai szabadultak fel rii verseiben, meghdkkent6 k6pek, alig is megszokhat6 p6rosoddsok
- elvontan ugyan, de az elvonts6g irigylend6en szabad sz6rnyal6s6val, a szabadul6s 6kessz6l6 biztonsrlg6val." Csorba tehets6g6nek erei6t, k<ilt6szet6nek
srily6t bizonyitia, hogy nem vdlt sem egy mtivdszeti stilusir6ny, a sziirrealizmus krivet6i6v6, 6s nem sorolt be \Teijres Srindor szolgai kcivet6i, tanitvdnyai
koz6 sem. A knls6 6rint6s azt segitette, hogy kor6n megtal6lja saidt stilus6t, a
kolt6i alkatdhoz, term6szet6hez ill6 hangot, egy6ni kifeiez6eszktizeit, versalkot6
Csorba kdlteszete nem irdnyokat, 6ramlatokat k<ivet, nem
"m6dszer6t".
n6pi 6s nem urb6nus, nem tradicion6lis 6s nem avantgdrd, nem szem6lyes 6s
nem szem6lytelen. A ,,funkcioniilis" versbeszdd hive, azaz e lir{ban minden
6ppen annak az
elemnek helye van, minden eszk<iz ftilhaszn6lhat6,
"csak"
legyen a versben. A
elemnek, eszkriznek esztetikai szerepe, helye,
"funkci6ia"
,,sdta 6s medit6ci6", a ,n6,zr'i 6s beszdlni", a megfigyelni 6s 6rtdkelni, az elemeire szedni 6s risszerakni, az analizis 6s a szint6zis egyar6nt fontos sz6mdra.
Csorba z6rk6zott, nem kit6rulkoz6 alkat, elhdritla a szem6lyes lira, a hangulati kcilt6szet iellemz6it, de soha nem zirta ki mag6b61 eml6keit, 61m6nyeit,
tapasztalatait, ak6r a kolt6szet lei16, elbeszdl6, epikus mozzanatait, ha m<igottiik m6lyebb tartalmakat, erkolcsi igazsdgot, a l6tk6rddsekre adhat6 vdlaszt
sejtett meg. Ezdrt a legh6tkciznapibb 6lm6nyek (p6ld6ul egy balatoni fiird6hely napi bosszris6gai) megform6ltan, saj6tos versnyelven 6pptigy be6ptilnek
lir|i|ba, mint a k<izciss6g, a nyelv, a kdltdszet sors66rt felel6ss6get &26 ember
tdpreng6sei. Trirgyiass6g 6s szem6lyessdg n6la nem egymdst kizdr6, hanem
egym6st felt6telez6 fogalmak, 6rt6kek. Ndla a versbesz6d legfontosabb f ellemz6le a tdm6rsdg. Amig annyi mindenben a dialektikus 16t6sm6d hive, ennek
ellentdt6t, a lazas6got, a cifrasdgot soha nem fogadta el, m6sban soha meg nem
bocs6totta. Kitfn6en ismerte a klasszikus form6kat (a szonettet, az id6m€,rt€.kes 6s a hangsrilyos versel6s szab6lyait), a tiszta 6s vil6gos vers6pitkezdst, a k<ivethet6 mondatalkot6st, ugyanakkor formavil6ga roppant v6ltozatos (a pr6zavers, az interpunkci6 ndlkiilis6g is belef6r), s6t vannak egy6ni nyelvi 6s formai

rijit6sai is, p6lddul a sorv6gi sz6elvdlaszt6s, illetve a sz6kincs felfrissitdse ktiznyelvi 6s idegen eredetti elemekkel.
*

Csorba Gy6z6 kirlt6szet6b6l - az )sszegy,iijttiu z;ersein (197S) kivtil - eddig
n6gy nagyobb vdlogatds ielent meg: A ldlek dvszakai, 1970; Vdlogatott ztersek
(1945-1975), 1979;Vissza lthakdba, 1986; Kdtfele id6,1995. Ezek a v6logat6sok
nemcsak k{ilonb0z6 id6ben, hanem elt6r6 cllzattal is sziilettek, de az anyag elrendez6s6ben mindig a kolt6 szdnd6kdt kovett6k. Csorba Gy6z6 prilydja sordn
(az Ocsildo wek 123 tizsorosdt nem sz6mitva) mintegy ezersz6z k6ltem6nyt irt.
Versei foly6iratokban 6s k<itetbe gyilitve csaknem kiv6tel ndlktil nyomrariisban megjelentek. A posztumusz kotett6 lett Csihnrg| Szekrdnyfi1k cimii ciklusa mindcissze harminck6t - kordbbi kotetekb6l kimaradt - verset tartalmaz.
Tirdomdsom szerint a k6lt6 hagyat6k6ban tovrlbbi lelent6sebb, eddig publik6latlan versanyag nem maradt. Verseit Csorba Gy6z6 m6r els6 megform6l6suk
6s krizl6stik idej6n v6glegesnek tekintette, a k6s6bbi rijrak<izl6sek sor6n sz<ivegiikon nem vdltoztatott.
A jelen v6logatris Csorba Gy6z6 lir6i6nak minregy 6roddt, k6tsz6zcitven verset 6s az Ocsuih nek r6szlet6t rafialmazza. Az Osszerillitds , az arryag kiv6lasztrisa 6s elrendez6se (a kolt6i prilydt kis6r6 kritikai recepci6 hangsrilyainak fi
gyelembev6tele mellett) a vdlogat6 it6let6t 6s izl6s6t ttikrdzi. A mennyis6gnek
a rendelkez6sre rill6 terjedelem szabott hat6rt, a versek kiv6lasztrisrlban a kol-

t6i vildgkdp legiellemz6bb mozzanatainak frilmutat6s6ra rorekedttink,

az

anyag elrendez6s6ben pedig az. id6rendet, a kdtetek sorrendi6t kcivettiik. Az
anyag 6vszakok (Tavasz, Nydr, Osz, Tdl) szefinti, beosztdsdt A szaztak bolyhai cimii Csorba-kritet egyik verse) a Wrhli-fuirt)kben hatdsdra, a versben szerepl6
metafordk (a nagy krir, v6ltoz6s, 6vszakok csereberdie, tdrv6ny, t6lre tavasz i0n,
id6, ism6tl6s stb.) sugalmazdsdra v6lasztottam. A szrivegkozl6s sz6mdra fo116sul egyardnt szo196ltak a kolt6 eredeti, valamint v6logatott k<jtetei.
A Csorba Gy6z6kozellben, a vele val6 bardtsiigban eltdltdtt csaknem n6gy
6vtizednyi id6, a r6la a Kortdrsaink sorozatban irt (Akad6miai Kiad6, 1981) s

dltala f6vdhagyott monogrdfidm tal6n felfogosit 6s remdnnyel rdlrher el, hogy
kdlt6 - ha tehetn6 - a ielen v6logatdst is vrillaln6, s egyet6rtdsdvel adn6 az ol-

a

vas6 kez6be.

Tilskes Tibor

MozournrraNsAc
MozourRrr-aNsAc
A leveg6 most megmeredt,

fsznak

mint

a kocsonya vagy a jeg.
Hakf,zzel rLznim meg a f6t,
se moccantand level6t.

s

Hangok, miket a villamos

A leveg6 most megmeredt;
nem ldlegzik a fold, az €.g.
Ugy megmeredt a leveg6,

ver vagy a driccig6 kocsik
vagy i6tsz6 gyermekek hada,
mely sz6zr 6tiin ki6ltozik:

a csrind-viz tetej6n,

bukkannak, buknak, mint a nagy

tavak tetej6n zuho96
napban a f6kedvii halak.

mint a kocsonyavagy

ai6,g.

Ecy nRr-orr K0LT6H0z
Jdzsef

Eddig nem sz6lhattam veled,
mert nem taldlkoztunk soha,
s nem ldttam, csak f6nyk6pedet,
s csak verseid sok hiis sora
es6ziitt 16 szivemre.

Most t<ibb6 nincsen akaddly;
ha megid6zlek, megjelensz:
tehet6ss6

tett

a

halil.

Ugy jdrtdl mint a voltJelenc,
kit gr6f fogad <ir<ikbe.

Auila

eml1hnnek

Mondd: ugye lelked kacagott,
amikor v6gre szabadult,
6s a sok v6res cafatot

vigan otthagytad, mint a mrilt
6vi b6r6t a kigy6?
Mondd: ugye jobb most: rirokijs
remeg6s 6rnya nem inog
benned beliil 6s tireges
nyugalmad van, mint, ha kifogy
a vihar €s m6ly csijnd lesz?

Lim

Hdt mondd: a vad vasszdrnyeteg
hogy sz6tszaggatta hrisodat,
mondd: fdft-e rigy mint 6leted
sordn ak6r egy pillanat,

m6gis, Krilt6, szivedet
nagyon sain6lom; tW igaz,
hogy a leveg6 hidegebb,

amikor tisztinl6tt6l?

szine-heve megdermedt.

mi6ta 6ber-parazsas
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A n6gy_fal kciz6 kdnyszerit majd a hideg. Az ablakon
bet6dulnak a gyisz kietlen k6pei,
s beliilr6l gazdagon sugrirzik sz6t abiztatils
- temet6kilpolndb6l hiv6k 6neke.
Es 6n is elbirom. Jut maid el6g bel6led
szdmomra is. Az 6iszak6k fagydban megmelengersz.
Szem6be mondom a hivalg6 pusztuldsn-ak
igazsilgod gy6zelmes 6rveit.

Mr rnsz?
A test nyelvdt a restiink mindink6bb megtanulja.
Kriztiink a sz6 er6tlen s lassan fcilcislegeJlesz.
F<il6r-e b6rmif6le fennk<ilt besz6d a k6dves

kez6vel

-

-

f6m lehaitva mid6n hajamba triria?

Szorongdsok, csap6sok - terelheted figyelmem
csukott szdd sarkain s a szemed szin66-en 6lnek.
Ne sz6lil - hi6ba volna; akkor se sz6li, ha k6rlek:
a nyelv dadogni tud csak e tiszta, 6si nyelven.

O, m6r el6reborzaszt: mi lesz, ha maid a r6mes
sz6t testiink mondfa mdr, 6s a m6sik 6rti is mdr.
s kcizben fecsegve, csalva kcidcit ver a hamis szdf

m6ltatlan gycinges6ggel e sz6p 6szinte s6ghez?
ARs a,uaroRn
Fo-rt61yos

alakoskodds

eszk<izk6nr karfaidban.

l6ng-ol6 - Thnulj, tanulj, ne a fondkjrit,
meztelensdggel elfekiidj6k a szinlt l{sd! De ted.d. az€rt
kell, hogy a v6g6n

odaad6

e sz6p j6t6k szab6l,y6tl

Mert m6gse csak a test,

a

test...

A b6r<in, vdren, roslokon
dtsiit egy mdsik, dtsiit egy
f6nyl6bb izgalom.

HUs nrNn perE
A f<ild al6, a f<ild al6
bfjik az 6let, - ott is 6let.
Bitang napok meg 6iszakrik
zsand6rjai gyritcirtek 6rted.

Rern6ltem? Mit? Rem6lheretlent.
Tiirtem a sziv s az idegek
tobz6d{s6t, hogy 6rthetetlen,
komor triiakra vigyenek.

Hagytam: kusz6l6df 6k kor6m
a zirzavar. J6 volt a tiszta
hidegb6l bolyhai koz6

Most h<ikkenten n6zek krirtil:
cstind 6s iiress6g 6s iiress6g.

Arcomra lassan rdkrivtil
a mdlyb6l sarjad6 ijedtseg.

lapulni vissza;
v6rni, v6rni m6g, mikor m6r
az agy 16,9 tudta volna, hogy
haszontalan, (sorsom latolv6n
ha csak kicsit f6zan vagyok).
6s

-

Induln6k, s hftlen lesz

a ldb,
szemben a hiis rend csillag6val,
szivemben induln6k tov6bb
a tril-trilcsordu16 ha16llal.

LBrBr ss 6sz
Rrrmus, REND, zENE
Igy szab6lytalanul szab6lyos.
A kis k6osz nagy geometria.

Szivig hat a csecsem6sir6s,
vel6kig a hal6ltivijlt6s,
ez is, az is forgat, zil6l.
Kdpr6zatos, mi van a r6ten,
lapulev6l-6rny6knyi 16ten,

Gtirbe 6gak k<izt g<irbe sz6l,
<irv6ny a l6lek m6lyein,
alvds, ev6s, szeretkez6s,
heny6l6s, munka: k<idgomoly,
nyril6, forg6, mag6ba botl6,
hunydszkod6, er6szakos,
f<ildrin fekv6, 6gaskod6,
s mind egyritt: ritmus, rend, zene.

egy cs<ippnyi vizben, fcint az iirben,

macskaszemben 6s kutyaorrban,
n6pek meg emberek kdzdtt,
fvszdzadok 6rkaiban:
ziirzavar - ritmus, rend, zene.

Holnap vajon mi lesz velem?
Dzsungel-risv6nyen 6rtem eddig:
eleven tir<imiik, baiok
friftak r6m fagyot, meleget;

kardok kis6rtek 6s tilek,
sz<ivetsdgek 6s 6rul6sok,
kibuggyan6 vdr s kacag6s.

Ak6rmi lesz holnap velem,
valahdny b6ke, h6borri:
a v6ge:

ritmus, rend, zene.

Vru.aNAsor

l.
Ha mdsokkal f<il6tetem,
akkor lesz 616 6letem.
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Yiz-fiJld-69-id6i6r6
negy6ltii nincs-g6pezeten
aligha juthat
ismeretlen vid6kre
annyifel6 f rirt eddig is
nem f<ilfedez ink6bb: riirataldl

milli6

6vek

A sziv botlisa, hogyha idegen
dg alatt fiilbe libben melegen?
Apai int6s, anyai bece,

kiill6s 6rtelmii gyermek-g6gicse?
J6 tan6cs, ha djek-napok sor6n

omlad6vri torl6dik a tal6ny?
S mikor fontosabb6 v6lik a mds:
bizonykod6 szerelmi vallom6s?

milli6

mdrfdldiein
mozgott otthonosan
(csak az

101 q.

fttesten iit keservesen)

,,Egy-kett6" <isszehan9o16 v ez6ny sz6 a gyakorl6 6let mezei6n? - -

Most 6n mdsodszor vesztettem aDdt

Ez is, ez is.

Els6 apdtlansrigom

De jobb, ha t6mad6
kdrt6konys6gra egytitt rrindul6

ferd6i egyenesei

v6dekez6s, ha buktat6k felett

foft6drisai lobog6sai
Iassacsk6n cisszerilltak
lassan torv6nyesiiltek

mdr keskenyvAg|nyt vonatra raktak
S jritt csoda-nyelvdvel a vakog6
ugatdsdval az angy al-b esz1.dii,

halomra d6lt a korcs rend
"H6kusz-p6kusz"
s az fj romok kdzott vezetni kezdett

H6t 6n mdsodszor vesztettem apdt
Yiz-fi)ld-6g-id6i616
n6gy 6Ittr nincs-g6pezet6n
616

flmart ellen6rzi

Es ldtf a mrir hogy rilma szebb
ldtia hogy 61ni 6lni lobb volt
6s

volt

szomorfan visszan6z

Tilz6

szfimozgrissal de hangtalan
(ahogy szoktam) pr6b6lom visszahivni
egyre ism6tlem: csak nem 6rti
a leveg6be irok: rigy sem 6rti
k6rn6m a tenyer6t hogy arra irjak
s nincs tenyere -

-

Jone
A

k<iz<is

szinkron sziileml6 egy-test lendiilet,
mig 6n-szin 6gre sziv6rv6ny bomol,
k6sziiletlen fdlbimb6z6 mosoly,
jobb, ha forgand6 f6ny-drny-v6ltoz6s
iitem-rendj6n ring6 szemvillan6s:
ha eggy6-szervez6dve mdr a sok
s

nyelv...
Sz6kincs? Grammatika?

Zorcib61 lassan nyil6 muzsika?
Tortdnelemben, sorsban folnevelt
kiilon virrigokkal telt, 6si kert?

besz6lni sz6tlan sz6kkal sz6lva fog.

TUoNI

xlrr-

Tirdni kell, hogy az emberi kapcsolatok kozott
akad olyan term6szetii s fokri,
amelyben az egyik f6l magatartrisa
sz6rcistiil-b6rtjsttl felfalf a a mdsik6t.
A bibli6ban p6ld6ul az ,,Aki fels6 ruh6dat..."
arcul tit t6ged iobb feltil..." monddsok utalnak erre.
vary az
"Aki
Ilyenkor egyszeriien nem lehet ellens6geskedds,
mert a cselekv6svonalak egyir6nyriv6 fordulnak.
igy 6ll a dolog az anyrik 6J gyermekek ktiztitt is.
A mindig 6ldoz6 anya szeretet6ben telhetetlen,
mindenev6, s mdg a lelem6nyes rosszasdg se k6pes
kifunddlni olyant, amit elutasit.
Aztdn van ilyesmi a szerelemben is:
ha az egyik szerelmes annyira kitdgitia szerelm6t,
hogy a m6sik nem mehet ki bel6le,
undorral, hiitlens6ggel, faggyal, s6t gyilkossriggal sem mehet ki.
Az effaita fal6-magatart6sriak boldogok 6s er6sek,
tal6n m6g a sirba is leviszik boldogsdgukat,
s valamit a fdld is megismer
azokb6l a legnagyobb titkokb6l,
melynek r6v6n egy 6let emberinek nevezhet6.

A vrrAc ruszosnl
KrpEszKnrsssr
Bertha Bulcsunak

El6szrir m6g szrind6kaim szerint
s kedvem szerint csillag6gak sug6r

irrinydban (a talin lehetetlen

nem fridte f61 mag6t s k6s6bb se csak

olykor)
Ha lyuk t6madt hajl6komon
befritt a szdl od6bbdlltam vid6man
nem is tudtam nem ismertem mi is
val6idban a hideg b6logattam
a diderg6k sdt6t zoksz6ira
s

safn6ltam 6ket 6szint6n de hogy

fdzbatn6k6n is...
Ait6dondtil6s
bekattan6 zdrak fogy6 utak
k<irktirdsen sziikiil6 enyhes6g
A felens6gek fgy megsiiriis<idtek
hogy ldtnom kell a trirv6nyt benniik 6s
el is fogadnom

De sikeriil-e
6szaki emberr6 vdlnia annak
aki megszokta a d6li ver6t
s kibirfa-e - a szive nem a b6re
a val6sdgos 6s a lehet6
f6szkek gytilekv6 meghirisu16s6t?

-

2 l44s
INxAnn BIZTATo
A kis6r6jelens6gek m6sok a l6nyeg nryanaz
nem az els6 nem az els6 ki tudia h6nyadik
egyszer csak megmozdul valami szildrd
egyszer csak k6t ldbnyom amit ha addig
<isszecsf sztattak volna millim6ter
pontoss6ggal elfddte volna egym6st
k6t l6bnyom viszonya bomolni kezd
el6bb csup6n titemben hosszris6gban
aztdn egymdst6l t6volsdgban is

teh6t ir6nyuk mint a ,V" k6t szrira lesz
visszhangos tiress6g nyilik mindenfel6l
az agy elfelejti az egyszeregyet
s a fekete s feh6r kozdtt a ktil<inbs6g kisebbedik
Nem az els6 kdsz idratokba 6mlik a neh6z iirtim
a mell izmainak ism6tl6d6s a terhel6s
megszelidiilnek rijra a buszok 6s teheraut6k
segits6get ig6rnek gy6gyul6st
az utols6 pillanatban l6p csak el6liik el a l6b
Az elme 6rti hogy megint nem 6rti
okot kutat s biztos hogy nem tal6l okot
gyakran marad nyitva a szem 6jente s n6zi a plafont
s hogy v<irdss6 g rdmdzza be reggel mutatia a tiikdr
Nem az els6 szomoni lenne hdt hogy fjra hogy megint
nyomonis6g vesztesdg megverettetes
de nem szomorri ldmcsak inkdbb biztat6
hisz aki igy bir m6g 6rezni akiben
ily 6les kin k6pes teremni m6g
er6sen 6l az 6s kiv6n is 6lni ha nem tudia is

TEL
r985-1995

A szavaK BoLYHAI
Brics0-nval
kell vdratlanra v6rnom

Ink6bb kegyetlen nyugalomban

6s nem

s nem ziimm<ig6 aggodalomban

leselg6 rengetegbe i6rnom

Hiszen mivdgre kellen6nek
a megt6veszt6 zongem6nyek

reszketni hogy bfrmely bokorb6l
vad zridul r6m s f0lt6pi torkom

Tirdom: mi hogy van - haszna kdra
Minek mi 6rt s mi van jav6ra

de nyugalom lesz vdgre bennem

Lehet hogy k6kem6ny kegyetlen

Lehet hogy fagy harap szivembe
feft6l l6big d6rrel belepve

6les hat6rozott hat6rral

de a val6s6g 6lesebben
fest6dik meg hideg szememben

Elidtt a bfcsti-6vad: igy i6

nem ing6-bing6 v6ltoz6ssal

-

ha m6r mellembe briit a kigy6

ArErmnoAn
Csak <itig tudni szdmolni
s risszezavarni azut6n

csillagon holdon dmulni
ahogy legkisebb unokdm
De okosodva k6tkedve
mert bonyol6dik a mese

Kdrd6seimre kdrdeznek
m6g csak nem is b6lintanak
6s lassacskdn megm6rgeznek
a bokros 6rtelmii szavak
Szdrnydt lebbenti s elroppen
6s meg sem 6ll a kdk mad6r
s nyfjt6zik mind diderg6bben

s egyre higgadva m6lyedve
gyerekszemmel mdr sohase n6gy oldalamn6l h6t hatrir

Ha mint a gyermek... O b6rcsak!...
De aki... Nincs m6r mit tegyek
Es nem irihet vigabb m6snap:
lefe16 lefel6 megyek

,e 176 {

PT77<

MacANvosooAs

TOMORULNEK

A mag6nyosod6s az elmagrinyosod6s
a v6gs6 elmaginyosod6s mely riltaliban
egyszer iut csak mindenkinek
s ez is csak akkor

siiriilve tomrirtilnek egyre m6sra
gondolataim

mikoral6bav6gs6

egy trilcsdr-cs6 fel6

Ahogy tolcsdrbe omlik a homok:

kiisz<ib f<il6 emelkedik m6r

Igy hdt ez6ltal6ban
ink6bb csak a hal6lban
csak akkor gyakorolhat6
de gyakorolhat6 igen
gyakorolhat6 a szok6sos
az llettel szi6mi torz ikerkdnt
ahogy 6n gyakoroltam is el6gszer
s el6g odaadrissal
Ismer6s a bal mell mdly6n az
a gyomorban a remeg6s
a gondolatok eg6rfutkos6sa

6lom

a szelid t6rgyak cstifol6d6
maszkdba oltoz€se
a tev6kenys6g talaj6nak
hirtelen al6gorbiil6se
hogy a c6lok sorra lebuknak

Ismer6s ismer6s nagyon
a menetrendet el6re tudom
de most valami m6g hozz6csap6dik
s ez megijeszt

LscfJass ForoMRA
El6szor a szememet n6zem
(a szem nekem mindent el6rul)
Nemr6g egy bar6tom szem6ben...
s 6 nincs is m6r: a fold al6 buit

De nemcsak a szemem - az 6llam
j6romcsontom (mit rejtve reitek)
az orrom a nyakam a sz1iam
m6r rendben lenni elfelejtett?

Egy frissen kdsztilt arc-fot6mra
ez6rt fiirk6szek most riadtan
Sz6momra is eliott az 6ra?
- kdrdem magamr6l 6s magamban

Ilyen lepusztult m6g nem eddig

Vagy 6n csak mdg a messzesdgbe?
A f6nyk6p most egyszer tal6n csal?
A v6gesnek tdn m6gse v6ge
S vieasztal6dom oncsal6ssal

-

Saln6lnrim is ha illen6k ez
Mdskor biztam most visszatetszik
nincs semmi kedvem az eg1,szhez
szemem nem lesz arcom behorpad
sz6m sz6le durc6san legtirbiil
s ha l6tok rigy Litok maholnap
csak

beltilr6l m6r csak beliilr6l

El6bb gyerekkorom vir6gpettyes mes6i
mezitlib talpaim alatt engedelmes novdnyek
messzebb egy nagyszerii folyam
6s csak a
6s csak a

ftrd6s csak a nap
f6ny-hid avizen:

ahogy tolcs6rbe a homok...

Maid a borzas kamaszkor
mindig-szerelem egy-kivrins69
n<ivekv6 f6lelem hogy meghalok
vad k6pzel6d6s valaki leszek
hogy leszek valaki:

ahogy trilcsdrbe...

Azt|n a sz6p 6s sz<irnyii f6rfikor
h6rom apr6sdg karjai nyakam kciriil
csod6latos asszony-tdrs rosszba-f 6ba
6s

munka munka munka

kev6s napf6ny 6s orm6tlan srit6ts6g
vdglegessd kifaragott arc

ktinnyf neh6z fut6 szerelmek:
ahogy tcilcs6rbe...

Es most a v6ns6g

fiabb gyerekkarok nyakam koriil
le6piil6 test
6rul6 szervek botl6 miiktid6sei
balj6s de mdr nem f6hemagyar6zhat6 jelek
kezd6 d6 vi sszasziimldliis

ryr616 fantLzia hogy mi is lesz 6s mikor:
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Novemberi d6lel6tt

N6 kutydval

/

S6ta 6s medit6ci6
Simeon tiitt6d6,se

9

Nem k6pzelet / 172
Nem kiiszkcidn6l< / 94

/

H azav dgt 6 )

Sz6lalj meg bennem! ,/
Szomfrit meg6h6t / 44
Sznl6h6z / 98

4l

N6lkiilem is

61,

128

Sokkolt6...

94

Mostan6ban / l7l
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