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n a g y  i m r e

a „négyéltű ninCs-gépezet” 
és az arChÍvUm vágya

Csorba Győző két verséről

az irodalmi művek kritikai megértése gyakran nagy elmaradással követi a művek közzé-
tételét. ez a késés a legtöbb esetben szükségszerű. a mű és a kritika együttállása ritkaság. 
ennél is súlyosabb gond, s voltaképpen ez az igazi gond, hogy az értelmezés színvonala 
sokszor elmarad a vizsgált művek várakozásaitól, igényeitől. Csorba győző esetében hat-
ványozottan ez a helyzet. tüskés tibor érdeme, hogy a nyolcvanas évek elején vállalko-
zott egy monografikus áttekintésre, ám a realizmus elavult és körvonaltalan fogalmának 
az értékelés középpontjába helyezése által, helytálló megfigyeléseivel együtt is, egy jóval 
régebbi szituációba helyezte az életművet.1 pedig Csorbáról már negyven évvel korábban 
fontos irányjelzést adott sőtér istván és lengyel balázs. előbbi a Szabadulás című korai 
kötetet bemutatva a monoton, szürke tónusok mögött erőteljes ódai hang érlelődését ér-
zékelte,2 utóbbit pedig a Csorba-szövegek intellektuális telítettsége ragadta meg.3 ezek 
lényeges megfigyelések. Ötven évet kellett várni egy újabb fontos jelzésre: a kilencvenes 
évek első felében kulcsár szabó ernő fogalmazta meg, hogy ebben a költészetben „az 
életbizalom és a vereségtudat meg-megújuló küzdelme” zajlik, s ez a megállapítás a szö-
vegösszefüggés által kap konkrétabb értelmet. a szerző vas istván, Jékely zoltán és 
kálnoky lászló lírájával együtt az esztéta klasszicizmus hagyományvonalába helyezi 
Csorbának az én közvetlen világtapasztalatát felmutató költészetét, miáltal a klasszikus 
modernség jegyében teszi azt értelmezhetővé.4 ezen a nyomvonalon el lehet indulni.

én ehhez az elinduláshoz – Csorba egyéni arculatát keresve – az archívum filozófiai 
kategóriáját veszem alapul, szabadon értelmezve a Freudtól Foucault-ig egyébként is alaku-
lásban lévő fogalmat.5 a magam részéről lelki rendet, világképet, benső valóságot értek raj-
ta. olyan személyes mitológiát, amelynek két főszereplője a szellemi apa, a mester, az ar-
chívum-elmélet nyelvén az arkhón, valamint a scholar, aki vállalja a Fiú szerepét, és akire 
feladatként hárul az apa tanításának őrzése, illetve annak megértése és átvétele, s majd az 
apa helyének elfoglalása. Csorba lírai mitológiájában az arkhón szerepét várkonyi nándor 
tölti be, akiben mintegy személyes arculatot kapott a korai költészetében (és később is) oly 
fontos problémát jelentő idő, ez a láthatatlan, mégis mindenütt jelen lévő romboló erő, 
amely a neki kiszolgáltatott egyént mégis a heideggeri értelemben vett autentikus lét lehe-
tőségével ajándékozza meg.6 mert várkonyi – elegendő, ha a Sziriát oszlopaira gondolunk – 

 elhangzott 2021. szeptember 14-én pécsett, a pécslit irodalmi fesztivál megnyitóján.
1 tüskés tibor: Csorba Győző. akadémiai, budapest, 1981.
2 sőtér istván: Négy nemzedék. Élő magyar költők. parnasszus, budapest, 1948, 247.
3 lengyel balázs: A mai magyar líra. officina, budapest, 1948, 92.
4 kulcsár szabó ernő: A magyar irodalom története 1945–1991. argumentum, budapest, 1993, 70–71.
5 az archívum derridától és Foucault-tól és másoktól ismert fogalmát bertók-könyvemben 

értelmeztem, erre most csak utalok: nagy imre: A második kapu. Bertók László kései költészete. 
kronosz, pécs, 2015, 41–43. 

6 nagy imre: az aggodalom kiáltása (Csorba győző halálpoétikája. költészete 1955-ig). Jelenkor, 
2017/1, 86–93.
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az idők tanúja: „millió évek millió / mérföldjein / mozgott otthonosan”, olvassuk Csorba 
várkonyi halálakor írt, megrendítő erejű Apa-sirató című versében,7 a pátoszt ellenpontozó 
szándékkal az idézett sorokat így folytatva: „(csak az úttesten át keservesen)”. a vers a sira-
tóénekek ismétlő-variációs retorikáját követi. központi állítása: „másodszor vesztettem 
apát”, e szöveg körül forog a személyes veszteség fájdalmasan alanyi ritmikája: „de én…”, 
„és én…”, „most én…”, „hát én…” „másodszor vesztettem apát”. 

pedig ez a kapcsolat jó ideig nem volt problémáktól, sőt kölcsönös gyanakvásoktól 
sem mentes. meg kellett küzdeniük egymással, vagy inkább: egymásért. várkonyi 1942-
ben megjelent irodalomtörténeti főművében, Az újabb magyar irodalom 1880–1940 című 
könyvben, ahol például takáts gyula már méltó értékelést kap, Csorba csak a „futottak 
még” apró betűs halmazában szerepel pár adattal, pedig akkor már két kötete is megje-
lent. Ugyanebben az évben Csorba, túlzottnak tartván várkonyinak a népi írókhoz, főként 
kodolányihoz fűződő vonzalmát, Weöres sándorral és makay gusztávval együtt kivált a 
Sorsunk szerkesztőségéből. (igaz, utóbb helyreállt ez a viszony.) ez a kapcsolat tehát nem 
indult valami jól. várkonyi negyedszázaddal később a Jelenkorban publikált tanulmányá-
ban azonban már azt írta a költőről szóló tanulmányában, hogy „Csorba elérkezett a mű-
vészi szigornak arra a fokára, ahol tárgy és a forma szerves, szétbonthatatlan egységbe 
szerveződik”.8 a Pergő években pedig elárulja, hogy Csorba megbízható értékítéleteit is-
merve „szorgosan kikértem bírálatát saját, lapon kívüli munkálataimra is, sohasem ha-
szontalanul”.9 a másik oldalon is érlelődik a bizalom. A város oldalában című beszélgetős 
könyvben Csorba „mesteri” szerkesztőnek nevezi várkonyit (vélt narodnyiksága ellené-
re), ítéleteiről pedig azt mondja, hogy azok legtöbbször helytállóknak bizonyultak.10 
Csorba Ív című folyóirat-kísérletében is közölte várkonyi egyik tanulmányát.11 Így alakul-
érlelődik ez a kapcsolat arra a szintre, amely az Apa-siratóban feltárul előttünk. ez a szö-
veg, a viszony lényegét megfogalmazva, rámutat az arkhón hagyatékára – és itt most 
ennek a személyes mitológiának a mélyére jutunk: a négy ősi elem földi szféráján túl, 
mintegy fátyolon át meglátjuk a felderengő alakot, s mintha onnét hallanánk a gyászoló 
által neki kölcsönzött hangját:

víz-föld-ég-időjáró
négyéltű nincs-gépezetén
élő álmait ellenőrzi
és látja már hogy álma szebb volt
látja hogy élni élni jobb volt
és szomorúan visszanéz

Íme, az üzenet, a „négyéltű nincs-gépezet” örök álma: ha szavakkal mondanánk, keveseb-
bet mondanánk, mint a gesztus jelbeszéde: „szomorúan visszanéz”. a scholarnak lenne 
ugyan ehhez még megjegyzése, folytatva a vitát: „kérném a tenyerét hogy arra írjak / s 
nincs tenyere – – ”. a hiányzó tenyér a kezek néma kommunikációját idézi fel egy rokon 
tárgyú másik versben:

7 a vers Várkonyi Nándor halott alcímmel az 1976-os Észrevételek kötetben látott napvilágot.
8 várkonyi nándor: Egy irodalmi korszak számvetése. széphalom, budapest, 2008, 300–303. eredetileg: 

Jelenkor, 1966/10, 947–955.
9 várkonyi nándor: Pergő évek. magvető, budapest, 1976, 459.
10 Csorba győző: A város oldalában. Jelenkor, pécs, 1991, 53., 77., 81., 97.
11 a Nemzedékek című dolgozatot az Ív első helyen közölte 1945 decemberében.
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V. N. után

nándor, jó-e, ahogy csináljuk?
nándor, a télnek vége lett.
mellünkben, látod, óriás lyuk,
megüresedtünk nélküled.

volt volna még fegyverem egy pár
továbbmenekítnem magam,
nándor, nagyon kezemre csaptál,
mind elejtettem, oda van.

a mesterek hagyatékának átvétele majd’ minden esetben az örökhagyó által kijelölt he-
lyen történik. az archívum-elmélet nyelvén ez a letéteményezés helye. az 1924 óta folyama-
tosan pécsett élő, s az írógépét szakadatlanul „e helyütt verdeső” várkonyi ezt a várost 
jelöli ki erre a szerepre. Csorba tudja ezt. Séta és meditáció című versének sokszor idézett 
sora a mester kijelölő gesztusára reflektál: „nekem: a város mindörökre.” szinte szerelmi 
vallomásként hangzik. de Csorbával vigyázni kell, mert mint a jó költők általában, min-
dig mást is mond, mint amit mondani látszik. mert ha beleolvasunk a költő levelezésébe, 
olyan következtetésre juthatunk, ami bizony sértheti a lokálpatrióta érzékenységet. 
szántó tiborral, a Dunántúl című, Jelenkor-előd folyóirat egykori szerkesztőjével folytatott 
levelezéséből megtudhatjuk: Csorba az ötvenes évek második felében el akart költözni 
pécsről. megjegyzendő, hogy ez a szándék a valameddig pécsett élő írók részéről tipikus. 
Felsorolni is nehéz lenne azokat – somlyó zoltántól Fejtő Ferencig és tovább –, akik a tá-
vozás mellett döntöttek. hiszen ez a város még húsz évig sem tudta a bölcsészkarát meg-
tartani. (ellentétben szegeddel, amely olyan jelentős írókat volt képes magához kötni, 
mint tömörkény istván, móra Ferenc és Juhász gyula, s ahol a bölcsészkar is gyökeret 
tudott verni.) „majd megmutatom én – írja Csorba szántónak 1957. november 21-én, ép-
pen 41. születésnapján –, hogy szintén fővárosi leszek.”12 „helyzetem itt egyre furábbá 
válik. köztudomású városszerte, hogy elköltözési szándékaim vannak, s már egy kissé 
úgy néznek rám sokan, mint aki túlélte a halálát” – olvassuk pár hónappal későbbről.13 de 
az elköltözés terve a beígért állással kapcsolatos bizonytalanság és a lakáskérdés megol-
datlansága miatt kútba esett. Csorba maradt. „itt pécsett különös újság nincs” – írja 
szántónak 1958. február 20-án fanyar iróniával: „az irodalmi élet komoly fejlődésnek in-
dult, mióta hivatalos székhelye együtt van a futballistákéval. […] most már arról is lehet-
ne szó, hogy a két szervezet egybeolvad. […] büfé már van. szurkolók is.”14 ha ebben a 
szövegösszefüggésben olvassuk a fentebb idézett vallomást, akkor a szavak mást is jelent-
hetnek: azt, hogy hát nekem ez jutott, mindörökre itt kell élnem. és ha a pécs-vízió nevezetes 
verseit felidézzük, s megpillantjuk Az ürögi erdőben ijesztően rohanó felhőit vagy a Flóra-
pihenő sötét tónusait, akkor az idézett sorra vonatkozó sejtésünk nem tűnik képtelennek. 
pláne nem, ha elolvassuk a kései beszélgetős könyvnek a bölcsészkar utáni pécsi vákuum-
ra vonatkozó (meglepően terjedelmes) részeit, ahol felvonulnak a Weöres által „homorú 
parnasszusnak” nevezett provinciális világ helyi „nagyságai”, fura figurái és dilettánsai. 
(a helyzet majd a Jelenkor 1958-as indulásával tüskés tibor, majd szederkényi ervin szer-
kesztésével országos rangú folyóirattá válásával, később a bölcsészkar újjászületésével 
fog megváltozni.)

12 Csorba Győző és barátai. Budapesti levelek Pécsre. sajtó alá rendezte pintér lászló. pro pannonia, 
pécs, 2006, 143.

13 Uo., 149.
14 Uo., 151.
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de említettem, hogy Csorba mindig mást is mond, mint amit gondolnánk. most is ez 
a helyzet. még nem végeztünk ugyanis az idézett sorral. mert ha rálapozunk a Séta és 
meditáció című kötetben a versre,15 láthatjuk, hogy a város szó a névelővel együtt kurzivál-
va van, dőlt betűkkel kap különös nyomatékot: a város. ám ha az 1978-ban megjelent 
Összegyűjtött versekben is rálapozunk erre a szövegre, rögtön szemünkbe ötlik, hogy a 
korábban dőlt betűs szakasz újabb, még erősebb nyomatékot kapott, csupa nagybetűvel 
olvasható: a város.16 ez nem az irónia, nem a dezillúzió hangja. de már nem is csak 
vallomás. több annál. kinyilatkoztatás. a letéteményezés helyének felismerése és vállalá-
sa. és ha ehhez még hozzávesszük, hogy a mindörökre szó a keresztény ima mindörökké 
szavának variációja, akkor az utána következő ámen is elhangzik a tudatunkban. a vizs-
gált sor, s az egész vers a maga profán, visszafogott hangján itt már szakrális fényt kap. ez 
is benne van a vallomás szólamának meghatott rezgése és a dezillúziós kétely mellett.

Ó bűvölő város, sokarcú,
ha kérdeznék, nem tudnám, hogy milyen vagy.

nyugalmak, zajok fészke,
kőszürke és levélzöld,
hegyen hivalkodó, völgyben rejtőzködő,
tegnapelőtti és holnaputáni,
makacs munkás, kéjjel lustálkodó,
öl-puha, aszkéta-rideg,
aggastyán-bölcs, kamasz-melldöngető

és a bonyodalmaknak még nincs vége. mert annak a kipécézett, s bizonyára már nagyon 
is agyongyötört sornak alighanem van még egy további üzenete is. ne feledjük, hogy a 
vers a koporsóra történő utalással kezdődik, s egy temetés bensőséges képével zárul: 
„Ölében viszi a mecsek a télbe / embereid és házaid.” ebben az összefüggésben a „mind-
örökre” A szó ünnepében közölt Népdal-variációra rímel:

addsza, pajtás, a vasvesszőt,
hadd verem meg a temetőt,
nyíljon már ki, fogadjon be
mindörökre!

és a Hívó című, még 1948-ban írt, de ugyancsak A szó ünnepében közölt, istent megszólító-
kérlelő vers is felidéződhet bennünk:

az éjszakák lovagja vagy,
lépj át a napsütésbe,
ki eddig nem jöttél belém,
csak jajra és nyögésre,

légy ikre az örömnek is,
ó, légy sziámi ikre
minden percemnek, járj velem
örökre, mindörökre.

15 Csorba győző: Séta és meditáció. magvető, budapest, 1965, 46–47.
16 Csorba győző: Összegyűjtött versek. magvető, budapest, 1978, 322–323. 
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a „mindörökre” szó ily módon már nemcsak az élet végéig tartó kötődésre utal, hanem 
azon túlra is. „víz-föld-ég-időjáró / négyéltű nincs-gépezetén” kiléptünk az időtlenbe.

a verset értelmezve egy olyan tanulsághoz is eljutottunk, amely Csorba költészetének, 
létértelmezésének talán legfőbb jellemzője. mert mit is tapasztaltunk? a nincsből vant, a 
halálból életet, a provinciából várost (a város lehetőségét) létrehozni – íme, az ódai tónus, 
amelyet egykor sőtér érzékelt –, ez a versek üzenete, megfelelvén (ha lehet, és ha nem le-
het, akkor is) az apa morális parancsának. Csorbának van erre az átalakító erőre egy saját 
szava: a másulás.17 az örök változás, a mássá válás, a mássá tevés, a metamorfózis képes-
sége. a scholar leckéje. vagyis: életbizalom a vereségtudat terhével.

17 a Nő a vonaton című versben, A szó ünnepe című kötetben.


