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R6nay Gydrgy

Csorba Gv6z6: Ldlek 6s 6sz

,,Igy szabllytalanul szabdiyos. - A kis k6osz nagy geom6t-
ria." Ezzel a k6t sorral kezd6dik Csorba Gy6z6 rij kdtet6nek els6
verse, a Ritmus, rend, zene. A rend perspektiva k6rd6se: ki tudom-
e alakitani magamban azt a t|vlatof amelyben a vil6g 6s az 6let,
az 6letem ,,kis kdnsza" v6,gifrl is ,,nagy geom6tri6v6" rendez6dTk.
A k6ltem6ny nyilv6n nem v6letleniil keriilt a kcitet 6l&e; iry is
vehetjiik, mint Csorba Gy6z6 lir6jrinak ,,programvers6fl'. A ,,rit-
mus, rend, zerre" a kiilcinf6le, sokszoros ,,ellenpontok" egys6g6.-
b6l alakul ki, illetve az ellenpontok ,,ziirzavaft(' kell magamban
egys6gg6 kikiizdenem; teh6t nem passziv szeml6l6d6s16lvan sz6,
hanem aktiv vdllal6s6r6l az ellent6teknek, hogy szint6zisiikben
vivjam ki a mindig viszonylagos, mindig k6rd6ses,6s mindig rijra
kiharcoland6 harm6ni6f mely - 6ppen viszonylagossdga 6s k6r-
d6sess6ge folyt6n - sosem elpihen6s, hanem ink6bb mindig csak
a l6b megvet6se a kcivetkez6 l6p6shez.Ezlrt azt6n mindig csupa
fesziilts6g is; olyan mosoly, amelyn6l a sz6j szoglet6ben 6s a
homlokon ott csillog a mosoly 6r6nak verejt6ke.

Holnap uajon mi lesz oelem?
D zsungel- osadny en 6rtem eddi g :

elea en cjr ti mcik, b a1 ok

fiijtak rdm fagyot, meleget;
kardok kisdrtek 6s olek,

s zoa e t s d gek 6 s drulds ok,

kibuggyan6 adr s kacagds.
Akdrmi lesz holnap uelem,

u alahdny b6ke, hdbori :

a udge: ritmus, rend, zene.

Semmi elvontsdg 6s semmi sz6lam nincs ebben. Egziszten-
ci6nk d6nt6 k6rd6seir6l van sz6:6letr6l 6s hal6lr6l (,,A sznl65,gy s
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a sirhely tengelye - Ki t6gabb, ki sziikebb kcirben forog") - id6-
161 6s muland6s6gr6l (.Mert gyorsul az id6 - 6s m6gsincs rosz-
szabb, mint hogy elszalad") - testr6l6s l6lekr6l (,,L6lekk6 is bo-
mol a pete az anyilban - s n6l olyan rij virdg, melynek illata, szir-
ma - egyiittmozdul a sz6l orok fuvallatiiban"); de mindig tapint-
hat6, 6rz6kelhet6, mert megszenvedett konkr6tsdggal. Az orom
is, a baj is ,,eleven"; a l6lek szervesen bele van 6gyazva a testbe; itt
semmi sem absztrakt eszme, itt iilland6an lrezni a zsigerek meleg
liiktet6s6t. Es azt, hogy a k6lt6 szLmfua ez a tcirtet6s a vildg 6s on-
maga ,,dzsungel-6sv6ny6n" nem kdlt6i jatek, hanem v6rre 6s 6let-
re men6 v6llalkoz6s. ,,En a kcjlt6szetet mindig valamif6le 6lni-se-
git6 er6nek tartottam 6s tartom - vallja. - Segit nekem, mert ki-
mondja s igy feloldja fesziilts6geimet, 6s segit m6soknak, mert ki-
mondja helyetttik is, mert nevet ad, s ezzel helyre tesz, 6piti a ren-
del A rend pedig az 6let egyik legf6bb oltalmaz6ja."

Inn6t felel6ss6ge, komolys6ga; inn6t kifejez6s6nek tcimors6gre,
l6nyegre tcjrekv6se is: ,,Dolgaim nehezednek bonyol6dnak: -
szeretn6k m6lt6 lenni dolgaimhoz - A feln6tt nem vdgyik gii-
gyognil' Engedm6nyeket ez a lira semmif6le konnyiis6gnek nem
tesz, sem 6rzelemben, sem kifejezflsben; ,,szigoru 6s kem6ny",
mint a l6lek, amelyr6l vall,6s amely kezeskedik 6rte (,,A l6lek k6
minv{ny a l6lek szigort kem6ny - legfciljebb n6h6ny karcol6s-
nyit v6ltozik"); ez6rt nem is roml6kony, 6s ez6rt 6rezzik egyre
kikezdhetetlenebbnek,,igazi 6ps6g6(' (,,Csonkulni mltsoklrt az
az igazi 6ps6g").

Azt mondja Verseim sorsa cimii szonettjiiban: ,,Ne maradjon
bel6lem semmi tobb, - csak amit 616 6rdeke szerint - t5'plil6k-
k6nt 6riz rmeg az ut6kor." A Ldlek 6s 6sz legt6bb verse megmarad,
6s ,,tiry1616k" lesz akkor is, amikor sok, ki.ilszinre tetszet6sebb,
konnyii sikerekben gazdagabb lir6t m6r 169 eltdjt az id6.

Vigilia,
1968.7. sz.
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