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Csorba Gyéz6: A sz6 iinnepe

Husz esztend6ével ezelott, 1938-ban jelent meg Csorba Gy6z6 els6 verses kotete,

a Mozdulatlansdg. Huszonkét éves volt ekkor a koélto. Azota napvilagot latott egy

miiforditas kétete (Hélinant: A haldl versei, 1940), két kétet 6nallo verse (A hid pa-

‘ nasza, 1943, Szabadulds, 1947) és legutobb, 1955-ben egy tébb mint ezer soros 6nélet-

rajzi kélteményé, az Ocstidé évek. A_szo tinnepe tehat egy két évtizedes k6lt6i palya

negyedik hatarkoéve, melyet az el6z66nalld Hirai kétett6l tizenkét év valaszt el. A kri-

tikusban, aki most Ujra olvassa Csorba Gy6z6 els6 harom verses ké6tetét, s dssze-

hasonlitast tesz a régebbi kétetek és A sz6 tinnepe k6zoétt, az els6 kérdés. ami ohatat-

janul félmeriil: mennyiben hozott ujat vagy mast ez a kotet a régebbiekhez mérten? ~

A_sz6 iinnepe Csorba Gy6z6 k6ltdi portréjanak megrajzolasdhoz nem ad hozza |

clyan meghokkentéen Uj vonast, amely a rola alkotott eddigi képiinket megvaltoz-

_tatna, merében massa tenné. Azoknak a sajatossagoknak elmélyiilését fieyelnetiik)
_meg e versekben, amelyeket az eddigi kritika is szamba vett. K6ltdi palyajana

~ alakulasaét tekintve inkabb még bizonyos visszakanyarodast tapasztalunk — termé-

szetesen egy magasabb szinten; — legalabbis A szé iinnepe nem folytatasa annak a

tormabonto, lazabb versépitésre, tulzott elvontsagra s a szabad asszociacién alapuld

versalkotasra hajlo torekvésnek, amely a Szabadulds verseire volt jellemz6. Ponto-

“sabban: azoka ,,hatasok”, amelyek el6z6 kéteteiben még fellelheték, immar szerves
egésszé épiiltek Irajaban. Foként a szimbolizmus és a sziirrealizmus eredményei szi-

vodtak fel Csorba Gy6z6 kéltészetében; s hogy neveket is emlitsiink, elsésorban

_Jozsef Attila és Weéres Sandorbefolydsara gondolunk, akik felszabaditottak és tuda-"
tositottak Csorba Gy6z6 igazi hangjat. A Szabadulds bonyolult, elvontabb és ,,mive-

sebb” vilagahoz, melyet az egykori kritika Csorba el6z6 verseihez képest ,,meglepe-

tésként”, ,fordulatként” itidv6z6lt, nem maradt hi; ez az akkor Ujszertinek ttin6

slidérces és fojtott’ hang nem valt uralkodova kéltészetén. A sz6 iinnepe els6sorban

Gsszegezés. Csucs a k6lt6 eddigi pdlyajan, régi témdinak “szinte végglegesnek ttind

kidolgozasa, egyfajta szintézis megvalosulasa, betetézés.

De ne vagjunk a dolgok elé! .

Mit tartalmaz A szo iinnepe? — A legkorabbi vers 1947-es, a legkés6bbi 1958-as

jelzési. E tizenkét évb6l é6tvenharom verset k6z6l a kétet. Egy évre tehat alig jut

“4—5 vers. De csak kvantitative kevés az, amit a kétet nyujt. Az olvasoban az els6é

meglepetést a_kényv ragyogo kompozicidja kelti. Szinte mint egy regényt, végig lehet

olvasni; annyira zart és egységes szerkezete, annyira helyén van minden darabja.

S az elhelyezés, a szomszédsag még kilén fénybe vonja a kétet egyes verseit, ame-

lyek kiilén-kiilén, folydiratokbol mar jobbdra ismerések, de igy egyiitt megn6 érté-

ktik és hatasuk. A_kétet remek megkomponaltsaga, a hat ciklusra_tortént beosztas-

(Csorbanal elészér talalkozunk,a versek ciklikus csoportositasaval), mely egyszerre-

mutatja koltészetének tematikai gazdagodasat és egy korszak lezardsat, egy tdbb-

tételes zenemt, egy szimfonia felépitésére emlékeztet, s hamarjaban Bartok Concerto-

janak klasszikus zartsagat juttatja eszembe. A kétetet — mint egy el6jaték — a szép

Béke cimti vers vezeti_be, s az itt kifejezett eszme: a humanumeért kiizd6 kGlt6 szava

‘— mintegy az egész mii alaphangulatat Gsszegezi. Az els6 tétel — rahangolas: egy

csomo ,,tajképet” foglal magaban, de a honi, dunantuli képek modgétt és urtigyén

~egyre felismerhetébben vall a k6lt6 G6nmagarol. Ez a személyes hang er6sédik fel
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az Olasz hangulatok verseiben. A _kovetkezo ciklus — scherzo, szellemes k6zjaték,

néhanycsillog6, kard-suhintasként hato epigramma,,,baratsagtalan” modorban, f6ként

irodalmi dolgokrél. A negyedik ciklusban (Monologue interieur) bomlik ki aztan

_onallé tétellé az a dallammotivum, amely a kétet tébbi ciklusaban is buvopatak méd-

jan fel-feltiinedez, de itt sz6dl a nagyzenekar Osszes hangszerén. Terjedelemben is ez

a leggazdagabb és a legsz¢bb verseket tartalmazo ciklus. Aztan kévetkezik még két
“révidebb tétel. az Apakanyak istenek komorversei, a ,,gyilkos dlelésti” IstenréL
a ,satanos” Gondviselérél, a Sorsrol; és egy masik, az Ajandék, a ,,kett6s vagybol”

»Maga-eggyé” olvadt szerelem vallomasai. — :

A sz6 tinnepe a férfikor liraja. ~
\

Az dlom és az izzds nincs sehol mar . »

— irja Csorba egyik versében. S egy masikban: ‘

Lefelé tart a férfi-ut velem... _ y

|csCsorba Gy6z6 koltdi palyajat tekintve azonban egy olyan felfelé ivelé korszak’ meg-

| valdsulasat, lirdjanak egy olyan magasat sejteti a kétet, melynek jellemzésére jobb

szot nem talalunk, mint ,,klasszikus”. Jelenti ez egyrészt a szinte aszkétikus bels6 |

tegyelem, egyenstly megteremtését, masrészt formamtvészetének kiforrasat, meg- |

_tisztulasat, leegyszertisddését. * |

Bravuros technikai, nyelvi tudasa nem ismerlehetetlent, mégis ingabe az egy-
szerit, mint a bonyolultat keresi. Verseinek tiszta ritmusa tom6ér és puritanan egy-

~szeru, sallangtalan nyelven zeng. Hangja néhol Szenczi Molnar Albert zsoltarfordi-

tasaira emlékeztet. S a komplikalt stiluseszk6z6k helyett is a legegyszertibb szoképet

és alakzatot: a jelz6t.és az ismétlést kedveli. De a tucatnyi soron végigindazo, terebé-
lyes versmondatai is hihetetleniil vilagosak, attetszdek.

;  _A klasszicitas a k6lt6i magatartasban, a versek mondanivaléjaban is megmutat-

ozik. Csorba Gy6zé e kétetben boltozatot tudott épiteni a lira két Grék, egymast |

vonzo-taszito pillére: az értelem és az érzelem f61é. A_racié és a szenzualitas fesziilt-
sége kéti 6ssze e koltészetet, a sziv és az agy harmoniajat, a gondolatisdg és az indulat ;

“ szintézisét valositja meg ez a poézis. ~

Hideg aggyal tudvan a semmiségem,

mégis magam-emész2té szomjusdqaal...

— igy jellemzi magat a k6ltdé. Csorba un. ,,érzelmes” versein is attér egy-egy epig-

rammatikus bdélesesség, filozofald mondat. 7

— Erzelmes emlék késziilédik,
sietve vdagj a szavaba

— hirdeti; ugyanakkorelvont, ,,gondolati’’ kélteményeiben is gyakran felréppen egy

lagy, érzelmes ,,6”, egy érzékletes szinekben ragyogé kép. S a Csorba kéltészetét

szivesen intellektudlisnak nevez6 kritikaval szemben most éppen ezt az utdbbit kell

hangsulyozni.

A_s2z6iinnepe verseit elsOsorban a k6lt6 sajatos alkatabol érthetjiik meg. Szam-

talan kélteményben vall 6nmagarol, ars poetika helyett is ezeket az énvallomasokat |

tarja elénk. Hivatasanak a k6ltéi ,én” alkati adottsagainak kimunkalasat_ tekinti,

Kéltészete ezért inkabd tudatos, mint 6szténés..Ritka pillanat, varazslat, magia,

a sz6 tnnepe” szamara a vers, nem gombnyomasra indul6é alkalmi rimgyakorlat._

: Es kin és kiizdelem és terhes k6telesség.
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Inkabb cipét tudnék csindlni,

mint verseket!

— mondja egyik epigrammajaban. Tusakszik a vers ellen, de a parancs erdésebb:

KO6telesség a dal, muszaj a termés.

rAA_kontemplacio, _az_elmélkedés elengedhetetlen része ennek a_kdltészetnek. Innét

Van, hogy olyan Keveset _ir, s akkor is f6ként a lélek belsé mozdulasairol cadhirt.
 

B6rémon beliil vildg a vildg.

Az életnek nem a kiils6 villanasai érdeklik, szandéka: megragadni a megfoghatat-

lant, s kimondani azt, aminek neve sincs. A beliilrél Sz0l6 hangokra_figyel, magaba

néz, a ,csond s jo magany” a tarsai: a ' :

Félelmed, mely eddig kifelé leselgett,

mar befelé fordul:

ordasaid szived vadonabol kelnek. — .

Tajversei is legalabb annyi joggal nevezhet6k gondolati kélteményeknek, mint taj-

liranak. A romai ciklusban sem a természetet, a varosokat, az embereket festi, hanem

az ,,0lasz hangulatok”-at, az idegenség, a magany, a kiszakitottsag érzését adja visz-

’ © sza. Nem azt, amit lat, hanem ahogy a latottak ra hatnak. _inkabb latomasok ezek |

_&_versek, mint latvanyosak. A képek, az uj benyomasok beleivédnak husdba--vérébe,

S a vers nem Abrazol és léir, hanem kifejez és vall. .

Majd elmegyek innét, ismét hazatérek,
de bérém alatt viszlek haza, Roma.

Jellemz6, hogy idegenben is mi fogja meg: a ,,J6 halal’-templom kriptaja és Michel-

angelo szobra, a Pieta. Az olasz ciklus kilenc verse kdézii] is e ketté6ben legszemélye-

sebb témajarol, a halalrol beszél. :

A sz6 tinnepé-ben elénk lép6 sajatos k6ltéi egyéniség kialakuladsAr6l, azokroél

az inditasokrol, amelyek a k6lt6t olyanna tették, amilyen, Csorba Gy6z6 a legtébbet

— a kritikatol annak idején kevéssé méltatott, pedig egész kéltészetének kicsit: kul-

csat add — Ocstdd évek-ben arult el. De a gyermekkori élmények nemcsak azért

“jelentosek, mert ezek formaltdk ki a k6lt6 sajatos életérzését; abbdl, hogy Csorba

Gy6z5 éppen ezeket az élményeket 6rizte meg, s élete els6 tiz esztendejéb6l, a gyer-

mekkor,,stirti-kusza korszaka”-bol ezeket tartja fontosnak a mtiben elmondani, elsé-~—7

f sorban a felnétt k6lt6 szemléletére kévetkeztethetiink. A ,,régi kisért6”, a gyermekkor

} rémei buknakfel és arnyékoljak be A szo iinnepé-t, a férfikorba jutott ké1t5 verseit is.

id Li —_ “~

Gy6éztél, drva lélek? A baj és az dtok

izeidbdl n6é most,

husodba ivédtak, 6ket hordja labod,

veliik kering véred, jaj, rdjuk csikordul

fogad, forro tested

zeg-zugai mélyén 6k sarjadnak orvul;

éjszakdid cséndje rémeiktél retten,

kibélelték béréd,
iszony jege villog taruld szemedben. —

q Jelenkor
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S mint anya-6l fészke sejlik vissza benned

multad arnya-pokla:

kindhettél abbol, most semmi se menthet.

Milyen mondanivalot hordozo kéltészet fakad ebbdol az alkatbol? Mi A sz6

iinnepének gondolati tartalma? — Mondottuk mar, hogy Csorba Gy6z6 introspektiv

_kélt6, Legtébb verse mégétt alig megfoghato a kivalto élmény. A ,,¢sticsok” izgatjak,

a ,legfébb titkot’” keresi, az emberi lélek legmélyebb tajait akarja_birtokba_venni,

alétnagy és orék kérdései' inditjak versre,A halal,a miulandosag, a magany —exe
_a_visszatéré témdi. Az évek mulasaban, az evszakok valtozasaban, kérnyezetének

“eseményeiben mind ezt latja ‘meg.

Mostandban folyton a halal k6riil 6gyelgek

— kezdi egyik versét, melyben a mindenkit egyként elnyel6 ,mélységes mély almot”

idézi.. Masikban a ,,Circumdederunt me” igazdval pérlekedik. A harmadiknak mar a

cime is ez: Egy fiatalasszonyra, aki belehalt a sziilésbe.

Mégsem fekete drapériaval bevont kéltdi vilag ez. Csorba Gy6z6 nem pessai|

mistakélt6. Szemléletének kézéppontja az ember:

O, szépség! Szép az elfut6é vildg, szép

a maradandé ég, legszebb az ember.

Nagy” témainak mind megvanaz ellentétparja. A halallal szemben az élet, a mulan-

dosaggal a szerelem, a hittel a konok kételkedés, a magannyal az emberi k6zdsség

utani vagy. A lét dialektikus szemlélete arad e versekbol: ,magaba és_messzire”
—

egyforman néz a kélt6. — Tavasz cima versében a ,,rendbonté évszakot” készénti,

“Ss szamveteést tesz:

a test és lélek 'félelmeivel meg

almaival bajlédtam, bibelédtem,

— 6, nem kedvemre...

s a verset igy fejezi be:

Meggytlt a vilag, s lobogva

csap Ossze ég és fold, és kénny tolul

szemembe, oly sajgon hasit belém

az annyiszor feledt és annyiszor

kicsinylett és most tiinddkélve tjra

foltamado6 igazsag: eélni, élni, \

hogy éini kell s nem téprenkedni rajta!

A pusztulast, az elmulasi is a masik polussal oldja fel: a ,,f6l-le forgo kerék aranyos

mozdulasa”-ban latja meg a ,,torvényt”:

O, milas, 6, szép rend: a bomlé

bomlasa és a sarju sarjaddsa! —

S nines teljes mulanddésag sem. M. J. haldldra cimG versében mondja:

A vilag csonka, csonka! —

De csonkabb volt eldétted.

A karcolas, amit hagytdl a Nagy Falon,
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hidnyzott eddig.

a te lényeged is

megmarad milhatatlanul.

A »magany” is jelzot kap: »hnordozhatatlan”; s a k6lt6 az embertestvérekkel 6ssze-
kapcesolé utat keresi (Utak), s a kapcsot, ,mely visszakét megint az emberi nyAj-

melegbe” (I...-nak).

Az életet egységben lato, harmonikus bélesesség a Csorba Gy6zéé. Sokban a ke-

leti filozéfusokéra emlékeztet, s hamarjaban nem is tudnak kézvetlenebbés méltébb
rokonsagot emliteni, mint a Tao Te-king. Csorba is ilyen 6si jelentésben hasznal-
hatja ezeket a meghatarozatlan, homalyos értelmti szavakat: ut, rend, torvény.

Az egyetlen tudomdny a vildgon:
tudni, hogy keskeny az tt,
kicsiny a kapu, s aki meg se moccan,

az a legmesszebbre jut.

Van benne bizonyos,,idofelettiség”’,

az egyén kap_nagyobb szerepet. Ezzel korunk ama torekvésének valik er jelentés

Tirai kifejezdjévé, mely az egyes emberlelki nemesitésével, az emberek egyéni prob-

lémainak megoldasaval kivanja a haladast szolgalni. Ez az ut annyira 6si, mint a kinai

bdlcsesség. S annyiban a jév6é, amennyiben az id6 igazolja...

TUSKES TIBOR

Fodor Andras: Jézan reggel

Pasztell szintii dertis melegség és bo-

rusabb ténus keveredik Fodor Andras
masodik verseskotetében. A dertit az ott-

honi taj, a gyerekkori emlékek vibralasa

és a boldog szerelem csillantja meg; a

komorabb szineket az érzékeny kd6lt6i

magatartas, a szigoru szamonkérés, az

onmaga-ellenorzés igényessége keveri. Ez

utobbi egyrészt az ,,iz, csin, tliz vagyon

uv versben, ha mesteri mt” kévetelmé-

nyét hangsulyozza; masrészt mintha eb-

hél a kétetb6l is kiérzddnék az a fajta
Grékkévalosag-igény, mely valami homa-

ivosabb, altalaban. értelmezett humaniz-

musra appellalva egy kicsit figyelmen ki-

vil hagyja a k6telez6, a kor-igényt meg-

kGvetel6 k6lt6i normat. Pedig a vers

esak akkor szamithat a maradandosagra,

ha k6éltéje vallalja a kor gondjat-bajat-

Gromeét. Szerelem, ifjusag, halal: 6rék-

emberi dolgok, minden kor kélt6jét izgaté

problémak, de az élmény nagyszertiségét

mégis csak az teszi hitelessé, ha kilén-

b6ézik mas korok élményét6l, ha nem-
csak altalanos, ha a k6lt6 valoban an-

nak a kornak az énekese, melyben él. A

balhatatlanok példadja ezt igazolja, és

egyre jobban vilagossa valik, hogy a j6-

vend6beutazasra csak a jelen adhat iga-

zolvanyt.

Mennyit vallalt ebb6l Fodor Andras a

Jézan reggelben?
A k6tetb6él a varhat6é nekirugaszkodas

biztato visszafojtottsaga arad. A ké6lté,

mint a versenyz6, mély lélegzetet vesz,

hogy a nagyobb iramu vallalasra is fussa

majd erejéb6l; mert ha a k6lt6nek (az

embernek sem!) ,,sz6kni nem elég”, akkor


