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oLYANNyTRA f,n6 szAvroMRA MEG...
Csorba Gy6z6r6l

6zom. Magamra k6ne teriteni a zak6t. Valaki nyitva hagyta a szom-
r- sz6d szoba ablakdt, s sz6l tdmadt,huzatlett. vagy csak este van, hiivii-
siidik. Mindig 6n rillok fril e16sziir, megyek afogashoz. TaL{n mert a legktize-
tebb iiliik a szomszdd szoba kitrirt ajtallhoz. H6ttal. uliint a szerkeszt6s6g-
ben, a nag5rszobitban (teremben?), a hosszri dohinyz6asztal kiiriil. Min-
denki a szokott hely6n. orik 6ta mfr. velem szemben, az asztalv6g6n6l
Szederk6nyi Ervin, a f6szerkeszt6, mellette balr6l csordris G6bor, a helyet-
tese, aztiln az asztal egyik oldalinill (h6ttal az ablaknak) parti Nag5r Lajos,
Hallama Erzslbet, csorba Gy6z6, a mrisikndl, a kanap6n pilkolitz Istv6n.

Kedd este van, dllutin iitt6l szerkeszt6s6gi iil6s. Akkor is, ha szerkesz-
teni va16 nincs., vagy alig van. Beszdlgetni lehet 6s sziiksdges. Miihely?
Klub? Szekta? dsszeeskiivEs? Ezis, az is. A ,,p6csi irodalomi siir(je, aho-
vrl m6gis a leginkfbb besiit anap, ahol a fiatalok azid6sehbekt6l, azid6-
sebbek a fiatalabbakt6l tanuljr{k, lesik el, kapjrik meg a ... mit is?

szederk6nyi igysz6lvdn mindent tud a pesti esem6nyekr6r, plerykrik-
161, botrrinyokr6l, irodalmi 6s politikai sakkhrizdsokr6l, amit aztitn mi, a
tiibbiek kieg6szitiink, flrtelmeziink, szfne zidrnk, cdfolunk. Mindenkinek
vannak f6vr{rosi kapcsolatai. Barritok, szerkeszt6s6gek, kiad6k... csorba a
gyiikerekig 6s le, s mindig mestalillja az anar6gritt, az eleverr sz6lat, amin
keresztiil a rdgi dolgokr6l, a sorsunlsr6l, a Dundntillr6l, a Jelenhor els6
6veir6l, vrirkonyi Nrindorr6l, weiires sdndorr6l, szfuntd riborr6l6s a tiib-
biekr6l sz6lhat. De nemcsak az ir6k Es miivdszek, hanem a valahai p6csi
polgrirok 6s polgdrn6k, jelent6s vezet6k 6s f6lelmetes senkik, dilettrinsok,
6s itt indult, aztdn a f6vr{rosban hiress6 vrilt tehets6gek kelnek 6letre.
Romantikus 6s szdnalomra m6lt6 ktiriilm6nyekr6l 6s id6kr6l kanyarog a
ttirt6net, egyre inkdbb legenddvri fdnyesiwe ifirisriga 6s kora f6rfikora hely-
zeteit 6s szerepl6it, barritokat 6s ellens6geket, halottakat 6s 6l6ket. Mind-
nyiian ismerjiik p6lddul azt az ir6tirsat, aki 1952-ben hetente me$elent
nila, err6l-arr6l k6rdezgette, aztinjelent6st irt abesz6lget6sr6l, s akivel
esyszer csak kriziilte, hogy irjon, amit akar, de tiibb6 ne menjen hozz6.
Akad, aki vele egyiitt arra a rend6rre is eml6kszik, aki lgsr-loenhemfur-
totta az fu 6kat a forradalom alatti tetteikdrt, de v al6j6ban az6rt, mert 1 9 5 6
el6tt nem kiizrilt6k a Dundntrttban a csapnival6an rossz verseit.

csordris Gribor harminc6ves mrilt 6ppen, de pesten 6s egyebiitt 616nem-
zeddktdrsaihoz aJelenkornillis er6sebben k6t6dik. okos 6s vakmer6 egy-
szerre) m6lt6 helyet akar maginak 6s kortrirsainak irodalomban, politihri-
ban. G.yakran szcnrhcszrill szcdcrhin.yivr:l is, csorhrivnl is, n6ha rjlgv r(i-

Csorba Ggfzd hatvanailik sziiletisnapjdn P6csett: B. L., Csorba GU6z6, (hdtrdbb) Rcrn'lut
Ferenc, Foilor Anilrds, Bisztrag Addm, Kenile Sdnilor, Arat6 Kdrolg (1976' novcmhcr)

nik, hogy csak a vita kedv66rt, mdskor meg az6rt, mert, akdrcsak Csorhtt,
5 is a v|gdre akar jdrni a dolgoknak. Nemzed6ktdrsa, Parti Nagy ritkrilt
tantvele,hallgat inkdbb s helyesel vagy tftnfidrk, akdrcsak Hallama, l'rikolitz
vagy 6n. De mindenkiegdszval6jdvaljelen van, r6szese valami izgulntrrx'
nak, drdekesnek, fontosnak, aminek csak itt lehet r6szese, s ami ukhor in
er6siti majd, ha egyediil iil otthon, szemben a papirtal.

A nyolcvanas 6vek e1s6 fele ez, aJelenkor ellrkezett a csfcsra 6s rrtilrrirry
6vig ott marad. Diint6 r6,szben a f6szerkeszt6, Szederk6nyi Ervin kitrtrtri,
c6ltudatos, 6nfel6ldoz6 munkrija eredm6nyek6nt, de a bravdr alighn sika'
riilhetett volna az elidok 6s a helyi csapat n6lkiil, amelyb6l a szdnttirtt
legfontosabbak mdr 6vek 6ta ott iilnek kiiriiliitte. A legeslegfontttsultlt,
persze, Csorba Gy6z6, aki nem csuprin az iglnyt 6s a m6rcdt .jclcttti, n rt

hagyomrinyt k6pviseli neg)'ven 6vre, s6t mindaddig visszamendlc$, rtttti'
kor a ,,p6csi irodalom" huszadik szilzadittjrt6nete elkezd6diitt, huncm rtltil
addigi, mrisf6l lvtizedes f6szerkesztfslge ideidn volt alkalma cnrlrcrhr3rtl
is megisrnernie. Aki az 1964-es puccs, Tiisk6s Tibor levriltdsa tttiitt crutlt

ttzenkdt 6v mrilva volt hajland6 visszat6rni a szerkeszt6sdgbe, dc akit Incgnc

keriilhetett meg soha, akinek atarrecsait 6s a szigorri kritikri.irit kiizbcn in
k6nytelen volt meghallgatni, figyelembe venni, tehAt akit6l tartott, do nkil
igaz{n tisztelni is megtanult.

Fdznm. Miirt, hog.y Csorba Gy6z6re eml6kezve aJalcnkor, Szcck:rhdlryi
6s a szcrltcsztiisig.jutnuh cszcmbc? Mirirt cldisztir az, hog.y Gv6v,6,ltrt lttc1{'

frizik, firl.ylorr rrrcgizzrrtl, s hrr rrrcgizzud, rrigtiin nrcgfiizik, czrirt irlcgt:nclr ltil
v, c1!(snl6l, il r!fll"yrz(rr rcgcrr nrc$ltcrt, Iro(y untihor liilkclt:k u zrthtittttil'1, tt
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Martgn Ferenc picsi kertj4ben:
Takdcs Jend (a zeneszerz6), Martgn Ferenc,
Csorba Gy6z6, B. L., (7985. mdjus 15.)

li:liiltiirrrtil'1, tkltor. lroz-
zrrrrr orlrr v, iivtl is, lncrt
it't, cn lt'ctztkel6mben
.j<rbban megbizlk, mint a
sqdtjdban. Mi6rt ez }ut
eszembe? ... Mert renge-
teg id6t tdltrittiink a szet
keszt6s6gben egymds
mellett iilve? Mert a rri-
di6sokat, a t6v6seket, a
krilt6jeliilteket s n6mely
rajong6it is ott fogadta?
Mert j 61 6r ezte ott mag6t
6s j6 volt vele lenni?
Mert az, hogy P6csett,
egy vid6ki magyar vdros-
ban valaki jelent6s ir6-
vi vdiJjfk, 6s az marad-

tc rrrindig hisz, lcg.yiiz-
hctctlennek l:itszri crn-
ber, akit az 6ppen most,
6,s az 6ppen most utdni
percek, 6rik, a kiivetke-
26, a holnapi nap 6rde-
kelnek,samriltatcsak
azdrt emlegeti, idlzi
meg, mert a jelent akar-
ja jobban meg6rteni.

Erdekeln6-e m6g, ami
az or szdgban, a v,l6gb an,
az irodalombar\ a szer.
keszt6s6gben, az embei
kapcsolatokban itt ds
most van? Mit csinflna?
Egy biztos. Ha a testi
bajok nem korl{tozndk
v6gzetesen, irna. A leg-az itteni egyetrenrolyoirat n6rkiil? Mert azu 

^"*i,lf, 
iil1X"Jffit*:111lX

a z5's216 aHimalija (a K6kes?) csfcsdn, kicsit az eg6sz csapat {y6zerm6tjelentette? s hogy akkor rt6na onnan m6r lefel|lehetett 
"r"t ...2ugyanennek az 6vnek a v6g6n lett er6szrir rosszul, s kellett aztan meg-miiteni, s ugyanennek az 6vnek a v6g6nhagyta ott (atrnenetileg) a szer-

keszt6s6get csordds. 19g6-ban azt6n elment parti Nagy, rggr fehruarjl_
ban meghalt szederk6nyi... K6rh 6zb6l ki, k6rh6zbabe csorbrinak tiibbmint nyolc 6ve van m6g. Egyre kozerebbr6r ldthatom, milyen iszonyatos
er6feszit6ssel gy6zi le a betegs6 get, .djramegitlra ahaia]*, s ir mindaddig,
lmig akeze o'eg nem b6nul. M6g rt6na is. nejben. Megverseri a csfnya,figyelmetlen 6pol6n6t 

_A 
mrisiknak meg a Milyen volt sz6keseg6-t mondo-gatja' Behozaga aJahdsz Gyula-krinyvit. vurir"oL, jajgat, tiltakozik, ke-gyetlenkedik, nem akar belenyugodni az at5raisten;k .";. 1,zt6nhi6roa

minden, hiilbavannak (vag5,'unk) kririiltitte, egyediil marad. Akkor 6rzem
clcisziir, hogy v6ge, amikor egyszer csak nem vesz r,6szt abesz1lgetesben,
cg.yetlen kozbesz6llssal sem, csak n6z benniinket , ahogy Margitkrival, afbles6gdvel, 6s Lacival, a vej6vel iiliink az fugyameilett, a ia, a sz6nk.

Most dribbenek ri, hogy f6rkrinyrikre diiive, rigy feksz# a hever6n, spr6brilok meg irni, irni r6la, ahogyan 6 szokott fekiidni ir6s kozben. iro_:rsztala nem volt, nem vett mag6nak, k|zzer futa, iavitgatta a sezronon avcrscit, amit aztin M1rgi$a reg6pelt. oryannyira ite 
"ia^o^ra m6g mi'-

rf ig, lr<rg.y ha akarom, hallom ahangl6t, l6tom az eleven arc6t, a szem6t,
rr.il<:in.h moccandsdt.Jiin 6s elmegy, megrill 6s visszasz6l, s ha nem hivom,
:tfrl<<rr is mctrqjclcnik egv-egy mozdulatba n, hclyzcthcn, vit6han, csrindhc'.
Nr:nr ir csonrtii s'viin.y'dott, aig.yha r'<lskudt he rog, til<iv| irnstgls6 6<ir:l;r'k_
hirrr ltlll, ltittttrttt it k:t1tt:solitlrl, ir rrrogtiu'lri lrcsztilgclcsr.rr, irz irl<lfv liilrijtkls-

A mohdcsi tiirtdnelmi eml4kparkban: pdkolits Islrttitt,
Csotba Gg6z6, B. L., Takdts Ggala. A kip.jobh ssflltt

Makag Ida (798a..jtinl,us ilt,)

magasabb szinten, a vers szintllnreagi,irr'a arra, amitmegll,ami t<irtirrik.
s ahogy nagy ktilt6h oz m6lt6 , tal6n 6ppen a zoldentomboi6 kertr6l . u rn i r r

dennap ugyanakkor megsz6lal6 hajnali rig6r6l, akiszilmithatatlan, tlc ss,
ddlatos n6kr6l, tehit az dretr6l 6s a hal6lr6l sz5lna a vers. Akk'r is, lrrr
nyilvdnval6, hogy k6ptelens6g az es6sz, s m6g az is ne]hezen 6rthot(i, rr rn i rr
szabads:ig, 6s a n6p boldogitrisa cim6n folyik.

Aztirtam, hogy nagy k olt6hozm6lt6. Nagy kiilt6? Ez is mit jelenti) A''y i
mindenkire mondta csak a legutdbbi citven 6vben is csalafinta 6ntrrlrrrr,
er6szakos brancs, bardtt onigazolils, sznob lelkendezfs, firtatlan glvrrsr'ri
sziiks6glet, hogiy ember legyen atarp6n, akirlszrehajlds n6lkiil mcg rurlrrri
mondani, s aki it6lkezni mer. Azlenne a j6,ha mindenki iinmaga killr:n
lenne eldiinteni, mdghozzarigy, hogy az iisszes kitlt6t ismern6. S pcrsz. rr
vfgeredmdnyltnemel6.ltetnd rd mdsokra, nem menne bele a politiiqr csrrlr
ddjiba.dtven 6v? szdz 6v? Mennyi id6 kell a]hal6i_ut6n dhhoz, hog.y virrrt
hatatlanul eld6ljrin valakir6l, hogy nagy kd1t6, nagy ir6? El lehct-o igtzrtl
ni az egyre nelnezelaben dttekinthet6 rengetegben, a kiilcinf6le 6rdolclt rrl,i
nov1nyzete kozott?

,,otven 6v mrilva nem emldkszik rrink senki,, - szokta mondani kt:scr.ri
pillanatokban, de minden sorift az iiriikkdval6sdgnak sz6nta. Rcrnirr.yltt.
dett, hogy tal6nlesz valaki, ha mris 

'.em, ,,egy kiilt6", aki ,,moncljuh, pri I.
ezredb6,rcein tfl" 6ppoly ,,fiz6kony 6rvas6gban,' ,,iil vaksi ablaltinril / rr
vdros o7da16ban", mint ahogy 6 most, s mik6ppen 6 az otsz,izivc sziilcr.rl
.[anus Pannoniusra, a majdani po6ta 616 emllkezik ma.icl, s ,,tit szrizrrrltiv
rr.yi b6rc kdt sz6l-tdvol6b67" ketteiiikct ,,tisszcgondol;a". Akik 1<izt:lr.iil is
trrcrtiih, ismcrjiik k<ilt(ii-miifirrdftrii-szorkcsztiii clctrniivcl, rrri rr lior.lrirs
I<<iltcszcf lt:I{nrrg.yoblr.irri l<riziilt hit.jrrli, lrosszri lrivorr is rr rrrrfivoli kii,t,iit.. At,



Ifuttcsbcn Csorba Ggdzdvel (7986. szeptenfter 76.)

irodalmi kozvllenlny, a ,,szakma", s a dijoszt6 hatalom is igy Litta, m6g
hn a hangad6 kritikusok 6s irodalomtiirt6n6szek e1-eln6ztek is a feje fi
lctt, m6g ha nem is volt divatos kiilt6 sohasem. Ebben szerepet j6tszha-
tott, hogy es6sz 6let6ben vid6ki szil6v6ros6ban, p6csett 6lt 6s alkotott,
mossze az orszigos irodalmi csatamez1ktll, de a diint6 a termlszete. a
szcm6lyis6ge lehetett. Nem szeretett szerepelni, utdlta a helyezkeddst, a
ftuncsorgdst, a megalilzkodr{st. tJgy velte, a csata a papir el6tt, szemben a
rragy f'ehdr semmivel d61 el, az adminis ztr6ci6t6l, a kereskedd st6l, az iro-
tlnl nri adok-veszekt6l idegenkedett.

l'csti szerkeszt6s6gekben szemllyesen n6h6nyszor ha jrirt, kiinyvei ki-
rrdriidnril, a Magvet6ben sohasem .perszea fiatalokat biztatta,kiildte: ,,Men-
.ictck, ismerkedjetek, mutassdtok magatokat." A nyomat6k kedv66rt ekne-
ncltc, hog.y egy antol6gi6.},a(tgykeriilt bele, hogy valami miatt pestre k6ny-
nzcriilvin, el6zetes bejelentkez6s n6lkiil fiilment az eg7dkkiad6ba, egy i;-
rrrcr(is szerkeszt6hiiz. Kopogott, benyitott, s amikor azillet6 megldft;;fiil-
fririltott:,,Na 6s a csorba Gy6zdt - ird fijl!,' - sz6lt oda a mellette iil6
ittrtttrrctlcnnek, akivel a tervezett antol6gia szetzlinekn6vsorrit rillitott6k
iisszo ippcn. ,,Ha 6n akkor nem l6pek be oda, v€retleniil se vettek volna
hclc ubba a kiinyvbe.',

Mdgis, rnidrt ncm kiiltiiziitt fel Rudapestrc sohascm? Mi6rt lrltt sn6m6-
rrr t'ics ,,n vARos rrrirrcltiriikrc"i,'t'uidn rn(:t.t, mor.t omikor lgilfl-barr,
22 tivorc1l, lnu(rlntrtttitrii koroscl6b{il rr tn,jrit kifltn6g6lt lrro(jclcntotto otndJ

verseskiinyvEt, a Mozdulatlansdgot, p6csett szokatlan szellemi pezsg6s
volt? Az Erzs6bet Tudomdnyegyetem, ahol 1939-ben rillamtuilomr{nyi
diplomrit 6s doktorritust szerez, tanilrai 6s diri$ai aktiv jelenllte 6ltal a
vdros szerves rdsze. P6cs 6s Baranya megye vezet1i arr6l dlmodoznakn
hogy P6cs lesz a magyar Ath6n. Az lg}l-ben alakult Janus pannoniue
Tr{rsasr{g a virrigkorrit 6li. Eg5mrist drik a sikeres felolvas6estek, orszrigos
hirii, btdapesti ir6k, tuddsok r1szvfiteldvel. A tdrsasrig krinyvs orozata a
trzenvalahinyadik kiitet6ndl tart, irodalmi foly6irat megjelentet6sdre k6-
sziil6dnek. Kiadtdk wetires sdndor els6 kiiteteit, ki fo$r{k adni az 6v6it
is... Talin azdrt, mert nagy szeg6nys6gben nevelkedett, s kiiz6piskolai 6s
egyetemi 6vei alatt igysz6lvan maga tartotta el mas6t akk6ppen, hogy j6-
m6dit csalddok lusta 6s buta gyerekeit instrurilta, s hogy diplomailolgoza-
tokat irt p6nzdrt, megrendel6sre, teh6t j6l ismerte al6thizonytalansr{got?...
Tal6n azdrt, mert testi hibrival, f6l klzzel sziiletett, a jobb keze helyfin
csak a jobb fels6 karjrinak a csonkjrival, s emiatt kiszolgriltatottabb, s6-
riil6kenyebb volt mrisoknril, s hiriba edzette,klpezte er6sebb6, iigyeseb-
be, talallkonyabbi magit, voltak dolgok, amelyeket csak sokszoros er6-
feszit6ssel, vagy .d.gy sem volt k6pes elvlgezrri? Mert segits6gre szorult
akkor is, ha plldfufl a vonatra csomaggal (csomagokkal) kellett felszr{ll-
nia?... Mert biztonsrigban akarta lrezni mag6t akkor is, ha verset ir?...

Verset kellene irnir6la. Uiat. Ver-
seket. A versbe, a szavak kiiziitti 6s
miigiitti v6gtelenbe, a k6pek, az asszo-
cirici6k keltette hirinyba vaggz teljess6g-
be az is belepr6selheti, amirlI sz6lni
nem lehet. S aki igazrin meg akarja
ismerni, meg akarja szeretni, az olvas-
gassa, olvassa el a verseit! Kiizhely,
persze, ez is. Menekiil6s. Duma, ahogy
6 mondan6. Bir ha valakit6l bricsri-
zott, s ha valakire eml6kezett,6 is ver-
set irt inkr{bb.

Apa-sirat6, ez a Yirkonyi Nrindor
halilakor irt vers6nek a cime. o,Most
6n mrisodszor vesztettem apilf, , jajdlrl
ftil iiwenkilenc 6vesen, amikor j6val
az 1desapja korai halil a utin a szelle-
mi apitis elveszti. 6t, aki tal6n-tal6n
a legfdbb P6csett marasztal6ja volt.
Nem rdbesz6ldssel, hanem a figy elmd-
vel, a szeretetlvel, a plldfijival, a le-
het6sdggel. A leveg6vel, amit maga
kiiriil teremtett. Vdrkonyi, az iroda-
lomtiirtdndsz, n kiin.yvtdros, nz ogyc-
tcrni nro{drrtunrlr ukkora tokirrt6l.y u

t

Csorha tilllisli h Vdrkonlll Ndnilur
le4l"bon | 85



lirtlrrlolt lzt:mChctt tt httrntincnn 6vck vdgdn, lro[y Onorbn Ci.yiizfi bc scm
Ittct' ltolto$ttttlti ltozzri, rig.y kiildi cl nclri uz clsri ltrin.yvit. Hzt k<ivctdcn
uzf rin Vrirkon.yi sz<ilitju mcg u hiirr.yvtrirhun, s hfv.ju bc u szobrijriba. ,,Le-
lrct, hogy 6 cngom ott a karomr6l megismert..." - mesili 6vtizedekkel k6-
s(ibb ilctrajzi interjrikritetdben Csuhai Istvrinnak. A teljesen siiket, az els6
vilrighriborri vdg6n betegs6gben hall{srit vesztett vrirkonyi, akinek le kell
irni, ha mondani akarnak neki valamit, csorba szavait a sz646r6l olvassa
lc. Kozl,j vele, hogy tetszenek neki a versei, szeretnl Litni mqid az ijabba-
kat is. Igy tiirtdnt. S ,,halomra d61t bennem a korcs rend / s az ij romok
k<iziitt vezetnikezdett" - eml6kezik a bricsriversben.

Bgy hijrin iitven6ves volt, amikor szem6lyesen megismertem, azazhogy:
umikor el6szor hosszabban elbeszllgetett velem. En a harmincadik 6vem-
bcn jrirtam, s alighogy P6csre kiilttiztem, el akartam futni innen. Nem
Iludapestre , arrri szimaratalfinelfogadhat6 , lrthet6lettvolna, hanem vissza
oda, ahol addig 61tem, ahonnan jiittem, Bels6-somo gyba, a sziil6fiildemre.
Mcgrettenve a vdrost6l, a kilitristalans6gt6l, menekiilni, elbujdosni, meg-
f rulni k6sziiltem, s hld.csinzni mentem el hozzi. Higgadt 6s biilcs volt, s
bizonydra nem tartott f6l napig, de En rigy eml6kszem 16, hogy az eg6sz
efdlcl6ttiit vdgigbesz'lgetttik. Minden lehetseges 6rvet felsorakoztatott
nmellett, hogy itt maradjak. ,,Ha teged kiel6git, hogy a Juli n6ninek 6s a

.f uni bricsinak tetszenek majd a verseid., akkor csak menj.. .,, - erre, eff6l6-
rc hatirozottan eml6ks zem. De t'it 6ppen az6rt iszkoltam el Nagyatridr6l,
mert nyomasztott ez a perspektiva, fu6k koz6, eleven irodalmi kozesbe
v 6 gy tam. Me ggy 6z6tt, maradtam.

Ugy 6reztem, hogy ettllkezdve fokozottan figyel r6m, s bevallom, ek_
lrort6l ismerkedtem meg a krilt6szet6vel. Ekkor kezd6dott, hogy azt6n
mindig megmutattam neki az ijahb verseimet, s hogy harlgattam 16, ta-
nultam t6le. Evek kellettek, hogy megkapaszkodjam-p6csett, s m6g tiibb
dv, hogy megtaliljam akolt6t, aki a vele val6 taftilkozilsok, a magrinyos
cr6feszit6sek 6s minden egyebek utin esyszer csak ott rillt bennem. Ha
a kkor, 1 965-ben visszamegyek somogyba, minden mrisk6ppen tiirtdnik.
'l'iz-tizenot 6v is eltelt aztan, amikorra kapcsolatunk bardtsdg g6 v6lt, s6t
tulrin annril is tiibb6. ugy tudott ijriilni minden eredm6nyemnek, mintha a
rnclldje er6sridritt testv6re voln6k, :drgy v6rta6s hallgatta avllemlnyemet a
sl.j:it dolgair6l, mintha nekem irta volna 6ket.

1995 riprilisdban, amikor a vlgzetes sz6lit6s :ut6n az ilgyhoz volt sze-
fcnve mir, megk6rt, megk6rtek Margitkrival, hogy rillitsam iissze, szer-
Ircsszem kdtett6 a legut6bbi kiinyve 6ta irtverseit, s hogy beszdljek csor-
rlris Griborral, a Jelenkor Kiad6 igazgat6j|val, kiadnd-e. Margitka futadott
cg.y dosszidt, besz6ltem csordrissal, munkdhoz l6ttam. A versek szinte
iirrrnagukt6l rendez6dtek egymris mell6, s ekk6ppen, ktivetve a kordbbi
lr<itctck tematikai csoportosftisdt, n6gy ciklusba raktam 6ket. ,,Legy6l szi-
ltorri" - mondta Gy6z6, de csak n6h6ny verset tettem f6lre. volt tizeniit-
lrtisz, ami nem jelent m6g meg, s olyan is, amelyiken val6sziniileg dolgo-
zoll volnu nrig, cimc scm volt, n6mcl.yiken k6zir6sos.javitrisok. Kivrilogat-

A gonilnok tdiikoztatijdt (emlileezdsdt) hallgatjak Iszkdzon, Nagg Ltiszhi sziil6hdsdnah
udvardn: Pdkolitz rstvtin, B. L,, csorba Gy6z6n6, Molndr G. Juitit, prikotitz rstvdnnd,

(miigiitte) Papp rstvdn, PdlJ6zsef, csorba Gy6z6, Tiiskiq Tibor (L986, szcptcmbcr)

tam kiiziiliik, amelyeket k6sznek 6reztem, cimeket javasoltam, legdpeltcnr
6ket, s akotet-klziratot, elmagyarizva,hogy mit mi6rt tettem, elej6t6l v6
gdig fiilolvastam neki. Ekkor m6g, mrijus els6 napjaiban drdemben egyiiil-
miikiidiitt, iinkritikus volt, agg6dott,bizonygatnom kellett, hogy a versclr
j6k, hogy a kiitet hozzim6lt6lesz. driiltem, hogy az osszeilritds-szerkcsz-
t6s, a cikluscimek, a ciklusok rendje tetszik neki, hogy j6v6hagy1a. anrit
csindltam. A javasolt kiitetcfmek kiiziil a csileorgtit villasztotta, annak rr

versnek a cimft, amelyiket torokszorit6 helyzegelent6se miatt a kiin.yv
legelej6re raktam.

A kiad6ndl volt mrir ak4zirat, amikor eSyszer k6s6 este Margitka f,iilhi-
vott, hogy van mdg egy dosszi6, nagyobb rdszhen a korribbi kiitetekb(il
kihagyott versekkel, de szeretnlk, ha ezek is belekeriiln6nek a k6sziilfi
kiinyvbe. Majdnem annyi vers, mint az el6z6 dosszi6ban. N6melyik nc(y-
ven6ves, de a ttibbs6g az ut6bbi 6vtizedekben ir6dott, b6t d6tum csak nd-
h6nyon volt. visszakdrtem, s fjraszerkesztettem a kiinyvet. Az (rjuhh
anyagb6l tiibb vers is a mrir megl6v6 ciklusokba kivrinkozott, onnan nrog
nlhiny az ekkor krerilt iitiidikbe. Ennek az es5nknjabb vers cim6t, a sscr,,-
rinyfidkot villasztottam cimdiil, de nem teljesen fedi a valdsdgot, msrt o
ciklus nem azonos azokkal az osszeflllitrisokkal, amelyeket a kiilt6k hukilrr
utdn, ,,Ktitetekb6l kihagyott versek" vagy ,,Hdtrahagyott vcrsck,' cflrrclr
szoktalr kiizrcadni. Rintam bcnnc, hog.y Csorba Gv6n6 ilrri firg lnig, 1l1i- | ,,l7



kor cz rr htilt.yvc nrr:(jolorrik. Anr.jrirliusburr, urrrihur u csrrkncrn duplirirlru
rrditt ltdzirutot megmutottum ncki, mdr alig-alig sz(rlt hozz6, sirt, sirrissal
lriiszhiidvc mondta, hogy.i<i lesz, csinriljam csak. Aztdn a levonatot l6tta
rrrtig. ,,Szrip, elegrins betiik... Kiisziiniim..." - suttogta. Szeptemberben, egy
lrrirrappal a ktinyv me$elendse el6tt ment el.

f,)g.y 6ve mdr. Az6taPi.Jr.olitz is meghalt. Hallama m6g 1gg1-ben. Egye-
cliil maradtam a valahai csapatb6l, aki tiibb-kevesebb rendszeress6ggel be-
lrcrrizek a szerkeszt6sfigbe, ahol egy dj (szerencs6sebb?) helyzetben egy
ti.j (szerencs6sebb?) nemzeddk csinrilja mit aJelenl<ort,igyekszik megcsi-
nrilni a maga 6letmiiv6t. Nem taldlom a helyem. M6ltatlankodom. Ennyi
volnn? viselkednem kellene. rllene... csorba Gy6z6 nem szerette, ha vala-
hi viselkedik. ,,Ne jiijjdn ide, mert akkor nekem is viselkednem kell",
rnorrdta valakir6l, aki a betegrigyanill meg akarta ldtogatni. A termlszete-
sot, u term6szetess6get szerette. Tartds, az igen,k6szenl6t, az igen, de in-
kirhb a hrirom l6p6s trivols 69, mint a szerepjdtszris. F61t a szirdszked6kt6l,
rrz ufuttomosakt6l, az akarnokokt6l, a vriratlanul tdmad6kt6l, a provok6-
toroltt6l. szigorri volt 6s kem6ny. Kim6letlen, pontos. Els6sorban ijnma-
srivul szemben. Mint a verseiben. Ha valakiben lszrevette a j6t, a szdpet,
u igazat, akkor nem drdekelte, hogy mdsok, mds szempontok alapjfinmit
rrrondanak r6la. Az ember 6s ember kiiziitti viszonyokban a szellem
lcgrnagasdba juwa is azokat az erkiilcsi elveket kiivette, amelyeket a sze-
gi rrysigben, a gyerekk or 6ban megtanult.

A udr bctc11 Csorha G116stvcl, Ilunl1aroton lcmcstnck bcmutatdjdn, ptcsctt,
a lvlriphsctt:k Iltistiba.n. ( I$91. dprtl.l,s I L)

,,Ahszurduttt, lto{.y rncg kcll hrrlni. Szcrintcd rni vrur rr lrrrkil rrlrin'r'Mi
lesz a lilckkcl'i" - hdrr.yszor, do hrinyszor ktlrclcztr: mcg, li)rclitottrr cbhc rrz
irrinyba asz6taz utols6 tivekben. A mindennapi beszdlgctdsben, tchdt'uzon
kiviil is, hogy a verseiben kezd,ett6l fogva s ekkoriban mdr szintc mirrtlig
ez volt a tlma. Viaskodott Istennel, mflr ,,6n se vagyok gyerek" alapon
szeretett volna elbeszllgetni vele. Vitatkozni: ,,ldssa be, hogy 6 is lehot
hibr{s, ha / bel6lem dudva n6". Mi ez ahatvan, hetven, nyolcvan 6v, amit
szerencs6s esetben az ember meg6l, meg6lhet? Mi ez a}l};.oz a sok ezer, sok
milli6 6vhez kdpest, ami az emberis6g, a fiildi 61et ideje, tiirt6nete? Semmi !

Hr{t akkor? ,,Mi6rt vagy"unk avtl6gon?" A fiiveket, afikat, az ablakiiveg-
nek koppan6 bogarakat fi gyelte, klr dezgette. Egyenran ga 6l6l6ny eknek,
nagy titkok tud6jrinak tartotta 6ket.

A szerkeszt6s6gi iil6sek v6gezt€vel valaha szinte mindig egyiitt tiyoz-
tunk. Elkis6rtem a Barbak6nig, a Koddly utcai keresztez6ddsig, sokszor a

Damjanich stcai hiz kapujr{ig. Folytattuk, ami abbamaradt, el6hoztuk,
amit mdsok el6tt nem akartunk, csalddi iigyekr6l, semmisdgekr6lbesz4l-
gettiink. Egy ilyen alkalommal a Janus Pannonius utcflban megmutatta
azt ahelyet, a jirdaszeg6lynek azt a r1szdt, ahovi egyszet vasdrnap d6l-
ben Wetjres Srindorral leiiltek, s hangos, kihiv6 mefiegyz1sekkel illett6k a

sz6kesegyhdzb6l, a mis6r6l hazafel| sdt6.l6 fiatal n6ket. Nyr{r volt, a negy-
venes 6vek eleje, 6kaSorsunklegfiatalabb szerkeszt6i. ,,Sanyiban volt ndmi
ital, szokris szerint. Talin bennem is. Bolondoztrttrk..."

Ha mostandban, valahol fenn, az 6gi dohdnyz6asztal ktiriil iissze-iisszc-
iilnek a valahai p6csi szerkeszt6k - Vdrkonyi Nrindor, Lovisz Pr{l, Weiircs
Sdndor, Bdrdosi N6methJrinos, Szdnt6 Tibor, Galsai Pongrilc, Szederkd-
nyi Ervin, Hallama Erzsdbet, Prikolitz Istvr{n 6s mdsok, s persze Csorbrr
Gy6z6, akinek ahiv6 szavira mindig mindenki eljiin - , akkor mit bizo-
nyiranem a kdziratokt6l, s a megfejthetetlen emberi k6rd6sekr6l folyili n

sz6. Tal6n a rdgi vasdrnapokr6l, a napfdnyes Linyokr6l, asszonyokr6l, n

felejthetetlen ifi rikori eml6kekr6l t(in6dnek, tdrsalognak.
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