
Csorba Gy6z6

Kod6ly

Mikoron mdr a s{rds6k jdrtak,
s a gydudk rendre haldlra adltak,
me g-m e gino gt ak s zintdn a b dtr ak,

mikoron nyela 6s torok mdr kiszdradt,

te t6 gerenddnk roskadt recsegae /
ablakainkat j6g okle aerte,
soudny falatunk iszonyat ette,

s6t gyakran azt is szdjunkb6l kiaette,

mikoron a j6, er6s bizalmat,
abennilnk 6I6t ilgyis, hahallgat,
nem birtdk sz6ra semmi hatalmak,
s kotdl adott aagy adndorbot nyugalmat:

a hdborg6nak, ndmdn nydg6nek

ftl4be adgott ment6n az dnek,

hangja akinnak, hangja az djnek,

a sarjfi kedanek, a makacs remdnynek;

filldbe adgott forr6n a hangod,
kidlthatott mdr, aki szorongott,
neadn ne'uezted benne a gondot,
el1tte mondtad, amit adgre mondott.

Es lett az orszdg orszdgnyi zeng6,

hangos liget, nagy mesebeli erd6,

s akdr ujjong6, akdr keserg6,

tdmadt szaaad rd, erre, arra kell6;
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tdmadt szaaad rd borils, airdgos,
szelid-zigdsi 6s draddsos:

csiing a gyerekszal, dobbqn a tdncos,

harsan a Psalmus, mesdl Hdry ldnos;

harsan, mesdl, csdng t)rt)kre most mdr,
mert adghezuitted, amibe fogtdl,
s ilgy mentdl eI, hogy megdllapodtdl
a milhatatlan fdny{i csillagokndl.

Pdczely L6szl6

Csorba Gy6z6Koddly cimii, vers6nek zenei vililga

Eloljrir6ban n6h6ny meg6llapitdst kell tenniink a aers zeneistigri'

rdl, arr6l, milyen jogon hasznriljuk a zeneis6g megjelcil6st a verssel
kapcsolatban, amelynek rr.6s az anyaga, mint a zen66. Ez igaz, a
k6tf6le zeneis6get nem lehet azonositani, de tegyiik mindjiirt hoz-
z6'. 6les hatiirvonalat sem lehet a kett6 koz'6 hliu.zni, hiszen mind-
kett6ben beszelfl nk nyomat6kr6l, id6tartamr 61, pr oz6di6r6l, iitem-
16l, temp6r6l, dinamik6r6l, dallamr6l, hogy csak a legl6nyegeseb-
beket emlitsem. S6t az elemek legtdbbje a nem kc;lt6i nyelvben is

fellelhet6, ott van h6tk6znapi besz6diinkben is.

M6sik k6rd6siink a vers zeneis6g6vel kapcsolatban: milyen he-
lyet foglal el a vers eg6sz6ben? Tal6n nem sziiks6ges kiilon bi-
zonyitanunk, hogy l6nyegeset, amit F6nagy Iv6n igy fejezki: ,,Ha
a zene elhallgat, a koltem6ny meglep6en elszeg6nyiil." (A kdlt1i
ny ela han gtandb 61. Bp., 1959 .) Ldszl6 Zsigmond pedig A rim a ar dz s a

(8p.,1972.) cimii konyv6ben ezt irla: ,,De aligha mell6zheti a kcjlt6
mrilhatatlan anyaga, a nyelv eufdnialdnak parancs6t." Majd: ,,En-
nek a hang6rz6knek-6rz6kenys6gnek kcivetelm6nye al6l aligha
menthet6 fel a kcjlt6." A zeneis6g m6rt6k6re n6,zve meg6llapitjuk:
ahogy a zeneis6g hi6nya a vers elszeg6nyed6s6t jelenti, ugyanfgy
a miiv6szi 6rt6k rov6siira megy a vele val6 virtu6z j6t6k is, amely
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nem kev6sb6 bontja meg a tartalom 6s a forma harm6nidjdt mint
a m6sik egyensrily-eltol6d6s.

V6gtil le kell szcigezniink, hogy mik6nt az lrzelmeketkifejez6
zene nyelv6t nem lehet logikai sikra 6ttenni, kiv6ve a program-
zen66t, de azt is csak bizonyos m6rt6kben, ugyanrigy a vers zenei
elemei sem logikai riton informdtnak a tartalomr6l, hanem mint-
egy miisodik sz6lamk6nt a fogalmi kdzl6s megkeriil6s6vel (b6r
att6l nem elszakadva), 6ppen ez6rt nem pontosan k6rvonalazva
fejezik ki azt, hanem csak utatnak 16, megsejtetik, F6nagy ter-
minus technicus6val 6lve, csup6n evok6lj6k a tartalmat. A most
elmondottakkal ftigg dssze a zenei elemekkel kapcsolatos sokat
hangoztatott tribbdrtelmtisdg. A versolvas6 vagy hallgat6 gyakran
tal|lla szemben mag6t azzal a dilemmatikus jelens6ggel, hogy
:;.ryanaz a zener elem m6s versben, de nem erySzer egyazon vers-
ben is, miis jelent6s hordoz6ja. Az r hang egyszer harci riad6t,
dobperg6st, f6lelmet, kocsizcirg6st, m6skor ellenkez6leg, gyeng6d
szerelmi 6rzelmet felez ki (Pet6fi: Reszket a bokor, mert . . .). Ennek
alapja a zenei. elemek (pl. hangok, versl6bak) poliaalens jellege,
tcjbb6rtelmfs6ge: a kifejez6s tobbfCle lehet6s6geit rejtik maguk-
ban, s csak a kontextus, amelybe belekeriilnek, dcinti el, melyik jut
6rv6nyre. (Erre n6zve is I. F6nagy lv6n emlitett kdnyv6t.)

M6g a zenei elemzls m6dszerir6l n6h6ny sz6tl Ezt egyr€szt
helyenk6nt a mikrostruktur6kig, s6t azok alkot6elemeiig (egy-egy
hangig) behatol6 elj6r6,s jellemzi. Ha elfogadjuk a tartalomnak a

verseg6sz minden elem6t meghat6roz6 funkci6jrit, akkor nem lehet
k6ts6gbe vonnunk az llyen elemz6s jogosultsiig6t sem. M6sr6szt
dlldst foglalunk az rin. egzakt m6dszerek alkalmazilslval 6s en-
nek m6rt6k6vel kapcsolatosan. An6lkiil, hogy tagadn6k jogosult-
s6guka! hiszen vele az elemz6s hib6s szubjektiv-impresszio-
nisztikus jelleg6t ellensrilyozhatjuk, ugyanakkor hangoztatjuk ve-
li.ik kapcsolatosan az 6vatoss6got, a m6rt6ktartdst. Egy irodalmi
miivet nem lehet k6pletekkel, fi.iggv6nyekkel, egyenletekkel,
szilmszeri adatokkal jellemezni, b6r a korszerii miielemz6s nem
mindig n6lkiilctzheti 6ket. V6giil valljuk az indiciumok elodt, ame-
lyet Kir6ly Istvdn egy nemr6g megjelent tanulm6nydban (A aers-

elemz6,s kdrddseir6l It. 7975/4.) igy fejt ki: ,,Ha tobb olyan eszkdz
keriil egyi.iv6, amelyben van egyfajta kozcis jelent6slehet6s6g: egy
iriinyba mutat6 sugallat, funkci6 mint kdzos nevez6 - meg lehet
hat6rozni ezen indiciumok alapjdn a vers hangulati teret." Ilyen
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esetekben indokolt az egzakt m6dszerek koziil a statisztikar
adatok felhaszn6l6sa - kiiloncisen a zeni elemek vizsgiilata ter6n.

Sziiks6gesnek t6thrk a szakirodalomban e ma m6r j6l ismert
elvek kilejt6s6t, mert azokat az esztltlkai 6s m6dszertani elveket
szogezbJk le, amelyek a kcivetkez6kben egy Csorba Gy6z6-vets
zenei elemz6s6nek alapj6ul szolg6lnak.

Kod6ly hal6l6ra (1967.IIJ.6.) irta a Ldleki ds 6sz kotet Csaldd

ciklus6ban helyet foglal6 Koddly cimf kciltem6ny6t. Benne a nary
zeneszerz6i 6letmii nemzetet szolg6l6, nemzetet ment6 szerep6-

nek, a zeneszerz6 ovrj6nek frappdnsan tcjmpr dsszefoglal6 jellem-
z6s6t kapjuk a lira nyelv6n kifejezve. De - ahogy erre Ti.isk6s

Tibor is rdmutatott 1971-ben a Kort6rsban megjelent tanulm6-
ny6ban - a zeneszerz6lvel egyiitt sai6t ars poetic6j6t is megfo-
galmazza, s tal6n legtobbet mond6an ebbe a k6t sorba siiriti bele:

a hdborg6nak, ndmdn nydg6nek / filI1be adgott mentdn az 6nek.

A kdlt6 kett6s feladattal taldlta mag6t szemben: a fenti mellett
azzal,hogy a zenlre zen6vel vllaszolion, a kcilt6i nyelv adta zenei
lehet6s6gekkel. Csorba Gy6z6 mindk6t feladatot szinte bravtiro-
san oldotta meg. Az els6t, a hatds 6s hivat6s krteiez6s6t a kdlt6i
er6t ugyancsak pr6b6ra tev6 tomdrit6ssel egy h6rmas tagoldsri
szerkezeti keretbe helyezve: a 8 str6f6b6l iill6 vers els6 3 vers-
szaka a sir sz6I6n iill6, n6m6n t6r6,hallgatisraklnhoztatott ma-
gyars6got id6zr meg, a kcivetkez6 kelti a n6ma sz6\nak hangos
sz6ra ny1t6s6t, az utols6 hdrom pedig (3+2+31) a zenei 6letmiivet,
6s megalkot6jdnak halhatatlann6 v6l6s6ra utal. S mindezt teszi az

6v szdzadoknyi el6zm6nyekre visszanyil6, a hal6l lehelet6vel ter-
hes nemzetsors ,,de profundis"-6b61 elindul6 s ,,a mrilhatatlan
f6nyti csillagokn6l" megdllapod6 hatalmas ivel6ssel, melyet a
mondattani 6pi*ez6s is al6fest6, kiemel6 sz6lamk6nt kis'6r: az

egdsz,32 sorb6l 6116 vers mindcjssze k6t monument6lis kdrmon-
datb6l 6lll Nem volt kcinnyebb a m6sik feladat sem: a jelent6sbeli

ivel6st a nyelv zen6j6vel kis6rni 6s kiemelni, egydltalilban a zenei

t6ma kibont6s6t zeneien megoldani. Meggy6zSd6sem, hogy eb-

ben a zenes zeru6 lletmiive is ihlet6je 6s segit6tdrsa volt a kolt6-
nek; s benne - a jelek ebbe az ir6nyba fognak mutatni - a leg-

nagyobb mii, a Psalmus Hungaricus. Figyelmiink k6z6ppontjiiban
a kcivetkez6kben ez 6ll: a vers zeneivil|ga.

A ritmikai kerettel kezdem. A versforma stilszerfen a Psalmus-

6val azonos. Kecskem6ti V6g Mihdly megzen6sitett LV. Psalmu-

96

siinak str6f6i h6rom 5+5 6s egy 5+6 osztjsd sorb6l tev6dnek dssze
bokorrimmel:

Csak iaok-siaok / nagy nyaualydmban,
Elfo gy atko z t am / gondol atimb an,

Megkeseredtem / nagy brisultomban,
Ellensdgemre / aal6 haragomban.

Ez ak6t sorfaj az rin. ,,pentapoddk" csalildjdba tartozik. A ma-
gyarorcz6gi eredet kutat6i e forma - f6k6ppen az\/S-os v6ltozat

- n6pszeriisod6s6t cseh - morva - lengyel huszita hatdsnak tulaj-
donitjiik, s a kciz6pkori v6g6ns diilkkcilt6szett6l kedvelt gagliarda-
ritmusra vezetik vissza. A n6pkolt6szetben is otthonra taldlt rit-
musfajta (,,Kis kacsa ftirdik fekete t6ban") v6gighiz6dik eg6sz
kdlt6szetiinkon a koz6pkort6l napjainkig, s kiilcinds kedvelts6g-
nek cjrvend Adynrll 6s J6zsef Attilin6l. XYI. szdnadi nfpszerii-
s6g6t 6s vari6l6s6t V6g Mih6ly zsoltdrparafr6zisa mellett eg6sz sor
m6s vers is mutatja. Csorba Gy6z6 tehiit, mid6n e form6ban irta
Koddly cimii vers6f nem csupiin a zeneszerz6tid4zte meg, hanem
vele egyi.itt szinte az eg6sz maryar mriltat, 6vsz6zadok tort6nel-
m6t, ahogy ez a form6t visel6 verek hosszri sorilban tiikrcjz6dik.
A metuum, amelyet az im,6nt ismertetti.ink , a 10 6s L1-es, k6z6pen
oszt6d6 sorokkal, egy olyan kem6ny veretf keret amely kiv6l6an
megfelel mindk6t helyen a srilyos mondanival6 hordozdsdra: a
kozlprnetszetekkel kett6osztott sorok f6lsoronk6nt 5 6s 6 sz6tag-
jaikkal alkalmasak eW-eW sz6lam, a teljes sorok pedig eW-eW
mondat befogad6s6ra. S a ritmikai 6s mondattani hat6sok egy-
bees6s6t a XVI. szLzadi el6k6pben 6s Csorba vers6ben is alig tiiri
meg egy-egy metszeteltol6d6s vagy enjambement, kcilt6nkn6l
minddssze k6tszer, a m6sodik esetben (m6g visszat6rtink rrl) nyo-
mat6kos funkcion6lis szerepben. Igy a jelent6s 6s a ritmikai ki-
fejezls egys6gek6nt kem6ny, feszes ritmus 6ll el6, amelynek 6don
jelleg6t, tdrt6nelmi veret6t a mindk6t versben gyakori gon-
dolatritmu$ csak m6g er5siti. Ezt a funkci6t szolg6lj6'k - az ere-
detihez hasonl6an - a bokorrimek is, azzal az elt6r6ssel, hogy
ezek az eredetiben v6gig ragrimek, Csorb6niil csak r6szben tal6l"
hat6k meg, s igy kap a vers az 6don, archaikus iz mellelt, megint
csak miiv6szi tapintattal, n6mi modern zamatot is:



filIdbe adgott forr6n a hangod,
kidlthatott mdr, aki szorongott,
neodn neaeztedbenne a gondot,
el1tte mondtad, amit adgre mondott.

S m6g egy elt6r6s, a modern ktilt6 egy finom trouvaille-ja: a

versben v6gig (versszakonk6nt) szabiiyosan v6ltakoznak a m6ly
6s a magas hangszinii sorv6gek. Az el6bbit kdvet6 str6fa pl.:

Es lett az orszdg orszdgnyi zeng6,

hangos liget, nagy, mesebeli erd6,

s akdr iljjong6, akdr keserg6,

tdmndt szauad rd, erre, arra keII6; (. . .)

M6g egy alluzi6 a Psalmusral Ez igy kezd6dik:

Mikoron Daaid nagy bilsultdban,
B ar dti mi at t a olna b dn atb an,

P anas zolko da dn nagy har a gj db an,

Ilyen kdnydrgdst kezde 5 magdban.

Csorba vers6nek kezdete:

Mikoron mdr a sirds6k jdrtak,
s a gyaudk rendre haldlra odltak,
meg-meginogtak szintdn a bdtrak,
mikoron nyela ,!s torok mdr kiszdradt (...)

Majd k6l str6f6val lejjebb ijra a Psalmust iddz6 ,,mlkoron"'.
mikoron a j6, er6s bizalmat (...) S ha miir az ism6tl6sekn6l tartunk,
dlljunk meg egy pillanatra ezek mechanizmusiin6l! M6g 3 esetben
tal6lkozunk a versben sor eleji ism6tl6ssel (fill4be odgott * tdmadt
szaaad rd - harsan). Eltekintve att6l a j6l ismert l6lektani-stilisz-
tikai t6telt6l, hogy azt ism6teljiik, amit l6nyegesnek tartunk, amit
nyomat6kosan ki akarunk emebri, megfigyelhetlik egyrlszt azt,
hogy az ism6tl6sek, amint a versen v6gighaladunk, mind k6ze-
lebb keriilnek egym6shoz (a mikoron k6t, a filI4be udgott egy vers-
szak utitn, a tdmadt szqaad rA 6.s a harsan egymds szomszdds6g6-
ban rill6 sorok 6l6n t6r vissza, m6sr6szt a mikoron-t6l a harsan-ig
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hangz6sbeli fokozatossiig, mindk6t jelensEg 6ltal dinamikai cres-
cendo 6rv6nyesiil, ami megfelel a vers emlitett kompozici6s ivel6-
s6nek.

A tovribbiakban a vers zenei hat6s6nak forrdsai utdn nyomoz-
v a, le gc6ls ze rtlbbne k liltszik a hangzirsi k ate g 6 ri6k c s oportositiis a
helyett a mtivon v6gighaladva azt megfigyelni, hogyan kis6ri a

zeneis6g a jelent6s kibontakozds6nak menet6t.
Az els6 versszak legl6nyegesebbnek l6tsz6 szava sirds6k s a vele

osszefigg6 ,,sir" . Feltin6 e n6gy kezd6 sorban az d hang gyako-
ris6,ga (10!) Ez hat6rozza meg e r6szlet t6nus6t. F6nagy Iviln
megdllapit6sa szerint: ,,A leghangosabb d hang mintegy 12 db-lel
mrilja feli.il m6r6seim szerint (...) ut ti-t." Majd Lomonoszovot
id6zi ,,Lomonoszov az 6 hangot tartja a legalkalmasabbnak a

nagyszer(islg, hatalmas t6rs,6g, mdlysdg, magass6g, valamint az
elszdrnyedes kifejez6s6re!' (Az 6n kiemel6seim, P. L.) Azt hiszem,
minden tov6bbi magyar6zat felesleges: 6rz6stinket az dhang 6s a

sir osszefi.igg6s6t illet6en el6gg6 megvil6gitotta 6s aliit6m asztofta
e k6t id6zet. - A kdvetkez6 versszak legkiugr6bb szavai 6s sz6-
kapcsolatai az alliteftl6 6s hangut6nz6 rosksdt recsegue, tovirbb6. a
jdg dkle aerte. Hangzdsi hatiisukat noveli m6g, hogy egy-egy hosz-
szn (5 sz6tagos!) sorkezd6 sz6 lutdn zdr16k le robbandsszeriien a

sorokat: tet1gerenddnk roskadt recsegue, / ablakainkat jdg dkle aerte. A
fokoz6s hatdsa 6rz6d1k a k6t kovetkez6 sor rimeiben, aziltal,
hogy a miisodik toldal6krim, s iW a tartalmi fokozils hangtanival
j6r egytitt: soadny falatunk iszonyat ette, / sdt gyakran azt is szajunk-
b6l kiaette. Feltiinhetett m6g e k6t kezd6 versszaknak az r-es alli-
ter6ci6kb6l, siirii hangtorl6ddsokb6l, kem6ny exploziviik gyakori-
s6g6b6l6s a hangut6nz6sokb6l fakad6, a tartalomnak megfelelti
6rdes zeneis6g". - Mert a kcjvetkez6 versszak zenei jelleg6t a h6-
rom h-s alliter6ci6 (ha, hallgat, hatalmak) hat6rozza meg. A h aleg-
halkabb, legkisebb energi6val k6pzett hang. Mily tal6l6an szere-
pel itt a ,,hallgatds" 6rz6keltet6s6re! - A 4. 6s 5. versszak tartalmi
fordulat6t az el6z6 versszakt6l elt6r6 dinamikusabb 6s szinesebb
zeneis6g jelzi a sorkciz6pi hdborg6nak 6s sorv6gi nydg6nek, kinnak

- 6jnek rirnllluzi6ja, az 6jnek rimet egy sz6taggal megtold6 re-
mdnynek j6t6ka, a nydg6nek sorv6g kiugr6sa az d-e hangz6s rimbo-
korb6l, a fi)I6be-forr6n, neatn neaezted alliter6ci6i. - Igy jutunk el a
3 str6fds utols6 szerkezeti egys6.ghez, amely a meg6nekelt alkot6
zen6j6re utal a nyelv zen6j6vel, a vil6gos 6s sot6t szavak, sz6-
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kapcsolatok szines villtakozils6val, a hangut6nziisokkal, a hang-
fest6sekkel, a toldal6kos rimp6rral (erdd - keserg6) 6s m6g annyi
m6s, itt nem r6szletezett akusztikai eszk6zzel:

Es lett az orszdg orszdgnyi zeng6,

hangos liget, nagy, mesebeli erd5,

s akdr iljjong6, akdr keserg6,

tdmadt szaaad rd, erre, arra keII6:

Et64iik a zeneis6g tet6pontjiit:

tdmadt szaaad rd, boris, aildgos,
szelid-zrigdsri 6s draddsos :

' csr)ng a gyerekszdj, dobban a tdncos,

harsan a Psalmus, mesdl Hdry ldnos;

Majd folytat6dik a variizslatos nyelvzene a kit(n6, klfejez6
hangatilnzilsokkal, hogy iitadja avezet6 szerepet ism6t az dhang-
nak, amely azonban itt miir nem a m6lys6g, a sir m6lys6g6nek
6rz6keltet6je, hanem a magassdg 6s monumentalitds klfejez6ie:

harsan, mesdl, cst)ng rirrjkre most mdr,
mert adghezaitted, amibe fogtdl,
s tigy mentdl el, hogy megdllapodtdl
a milhatatlan fdny{i csillagokndl.

Azt mondtuk, hogy a vers szerkezetileg 6s tartalmllag a ,,de
profundist6l" a csillagokig ivel. Nos, ez az ivells egy 6thajlSssal
el6k6szitett 6s kiemelt utols6 sorban kicsiben megism6tl6dik: a

legm6lyebb ilhangt6l elindulva, majd az a,6, il mag6nhangz6kon
6t fokozatosan emelkedve a legmagasabb, a legragyog6bb i-ig,
hogy ut6na hiirom veldris hangon (a, o, d) lebegve, mintegy az
6rokk6val6s 6got 6r zlkeltetue meg6llapodj6k, illet6leg a hatalmas-
s6g 6rzet6t kelt6 z616 d hanggal mintegy beleki6ltson a v6gtelen-
s6gbe.

Szeretn6m hinni, hogy ez az elemz1s meggy6zott arr6l, hogy
Csorba Gy6z6 a nyelv zeneis6g6nek eszkozeivel m6lt6 v6laszt
adott arra az lletmiire, melynek frappiins osszefoglal6sa 6s m6lta-
t6sa vers6nek t6m6ja is, egyrittal c6lja is volt.
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N6h6ny tanulsdggal zilrhaljuk dolgozatunkat. Az egyik az,hogy
a vers zenei l6gkorben sziiletik, s ennek a genezisnek a nyomai
er6sen 6rz6kelhet6k a k6sz versben. Ezzel fngg 6ssze az, hogy a
verszene nem azonos a k6ztudatban 616 miinemi zene fogalm6-
val. A miisik, ami szint6n ide tartozik az,hogy ez a zenei fogan-
tat6s a legtcibb esetben nem jelenti egy meghat6rozott dallam
inspiriil6 hatds6t; azt, arnk6l Arany ballad6inak dallamban fogan-
tatdsdr6l ir, s amely r6gi irodalmunk ,,ad notam" kciltdszet6ben
volt iiltaldnos, hanem egy a nyelai zen6re vonatkoz6 lelki atmosz-
f6r6t, amely azonban nem eg6szen fflggetlen a zenemiiv1.szeft6l
sem. Mindez megegyezik Csorba Gy6z6nek szem6lyes besz6lge-
t6siink alkalm6val adott trij6koztat6sdval, de m6s k6lt6k megnyi-
latkoz6saival is. Mdsodik tanuls6gunk a tartalom 6s a zeneis6g
egys6g6re vonatkozik; ez Csorba Gy6z6 verseinek is kiemelked6
mi1v6szi er6nye. Ebb6l viszont az kcivetkezlk,hogy egy vers ze-
n6j€hez a gondolati vagy lrzelmi-hangulati tartalom kibontako-
zdsa, ivel€se vagy tagoz6d6sa (szimmetrilja vagy 6ppen miivlszi
szempontb6l is figyelembe veend6 aszimmetri6ja) is hozzdftar-
tozik.

N6h6ny tanuls6gunk m6g mag6ra a k6lt6re vonatkozik. Az
egyik az, hogy annak ellen6re, hogy a kciztudat Csorba Gy6z6t
mint intellektu6lis kdlt6t tartja (egyoldahian) szdrmort, versei er6-
sen zeneiek, s ett6l a zeneis6gt6l - elt6r6en fjabb lirrink sok ze-
neis6gben szeg6ny, sziirk6n jellegtelen akusztik6jri vers6t6l -
nem utols6sorban kapnak e miivek kolt6i lendiiletet - az 6rzel-
mek, gondolatok diaiektikus kcilcscinhatrisk6pp! - magas hcifo-
kot. S m6g valami: b6r ah6ny vers, annyif6le zenei viliig, m6gis
egy kcizos vondst Csorba Gy6z6 egy6b verseinek tanulmdnyozdsa
alapjin is megdllapithatunk: ez a zeneis6g n6la sohasem onc6hi,
nem n6 a mondanival6 fol6, nem hivalkod6an vonja magdra a fi-
gyelmet, hanem a kdzvetleniil is 6rz6kelhet6 feliiletekt6l haladva
mind m6lyebbre hatol, eg6szen a vers magSdig. Mds sz6val'. szer-
vesen 6s harmonikusan illeszkedik bele a verseg6sz vil6g6ba.

lelenkor,
1976.11.s2.
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