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A költő világi helye
Csiki László verseiról

Az erdélyiek állandóan cipe1nek valamit: élelmet, bútort, könyvet, ruhát vagy
éppen sorsukat. Néha ezzel az állandó mozgással próbálnak enyhíteni kiszol
gáltatottságukon, menekülni a létüket szinte egy évszázada meghatározó hiány
elől. Ez ad erőt a szétszakítottság feloldásáért, a jogokért folytatott küzdelemben,
a nemzeti, lelki és fizikai fennmaradás labirintusában. Sebzett lelkiismerettel, de
önérzetes tartással várják a félszavakból értő közös mosolyt, a gyanakvást oldó
megbékélést, hogy ne tekintsék őket idegennek sem itt, sem odahaza. Sajnos, ez
már neIJl olyan egyszerű,mint annak idején Arany János vagy Ady Endre ko
rában. Oket még nem terhelte semmilyen nemzeti jellegű választás súlya, ami
kor Szalontáról vagy Váradról felköltöztek Budapestre. A mai erdélyi íróra vi
szont rászakad a 20. századi abszurd: aki nyelvében igazán otthon akar lenni,
annak el kell hagynia szülőföldjét.Természetesen a nyelvi otthonossághoz hoz
zátartozhat a többnyelvűség élménye is, kivéve ha ezt a kényszer diktálja, mert
akkor az otthon inkább elűz, mint marasztal. Ugyanakkor az erdélyi, felvidéki,
vajdasági vagy kárpátaljai lélekben megőrzi nemcsak a tájat, hanem a többnyel
vűséget is. Egymás közt sokszor románul, oroszul tréfálkoznak. Ez a sok nyelv,
tudás, irodalom, élmény, emberi helyzet-megértés és művészet Európa leggaz
dagabb népévé teheti a magyart. Közép-Eurépa nemzeti összekötőivé válha
tunk, ha nem a kölcsönös sérelmek, hanem a közös emberi szeretet irányítja
világunkat. Akkor nem a gyúlölet sérelmei, a kiűzetés és az alig befogadás lét
állapota között őrlódne a lélek, hanem a bizalom, a derű és a biztonság nyugal
ma nyújtana menedéket, A kiszolgáltatott ember könnyebben válik gyűlölködő

vé, iriggyé és megbízhatatlanná, mint szerencsésebb embertársa, aki szánakozva
vagy e1nézóen hallgatja a humorosan vagy érzelgősen előadottmegaláztatások
sorozatát. Ugyanakkor az, aki kisebbségi sorsból érkezik, szigorúbban lép fel az
előítéletek, a saját bőrén tapasztalt megkülönböztetés, kirekesztés ellen, mert
több szempontból is végig tudja gondolni a kijelentések súlyát. Ezért nagyon
sokszor nem értik meg, vagy félreértik az erdélyi, felvidéki, vajdasági vagy kár
pátaljai magyart, amikor az nem hajlandó beílleszkedni az előregyártott elvárá
sok sematikus képébe, amint Csiki írja az Enekes halott című versében:

Az állna jól nekem, a bevert száj, a beesett arc,
a bezúzott homlok, a betyöpösödött agy.
Ifa nyelvemet nyújtanam ki alamízsna után.
Atkozódnom, rimankodnom is kellene,
mellhúsomból tépni véres vitézkötéseket,
lenyúzott bórömet lengetni zászló gyanánt,
legalább háromszín véraláfutással:
hogy hol van a hol-nem-volt hazám.
S ha semmim sincsen, akkor most mi bánt?
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Ma, amikor vállrándítással vesszük tudomásul, hogy előző ígéreteinket
nem tartjuk be, letagadjuk nemcsak a kimondott szót, de az írást is, megnő
a jelentősége a megállapításnak: Csiki László megbízható ember. Legutóbb
valamilyen bútort cipeltünk közösen. fújt a szél, hideg volt a nyitott teher
autón, de jólesett, hogy vannak emberek, akiknek odaszólhatunk - gyere el
holnap, el kell vinnünk egy szekrényt, fotelt, vettem egy ágyat - és tudjuk,
hogy az illető eljön. Vannak olyanok, akikről már ma lehet tudni, hogy hol
naJ? ki mellé állnak, melyik lapba fognak írni, miként vélekednek.

Igy lehetett tudni Csiki László első verskötetének olvasásakor - Eso1-ka
sZJiló címrnel jelent meg 1968-ban, Bukarestben -, hogy illúzióktól és látvá
nyos öncsalásoktól mentes, őszinte hangú költő szólalt meg. Azóta több re
génye, drámája, elbeszéléskötete mellett, verskötetei - Kelle1cek (1972), Kísér
tethajo1c (1986), Elhallgatások (1989) - beteljesítették az első megszólalás ígé
retét, azt a látleletet, amelyet annak idején Szőcs István úgy fogalmazott meg,
hogy"van benne valami mélységes szegényemberi tisztaság (a szó tolsztoji
értelmében)". Az első kötetének Otthon című verséből már olyan érett sorokat
idézhetünk, mint: "Rémült örömben fekszem itt, / mint elsodort holmi a
vizek alatt", de ezt a létállapotot ellensúlyozza a derű és nyugalom: "Reggel
re majd új szavakkal ébredek, / és verset mondok egy karéj kenyérhez". Több
mint húsz évvel később, a Sepsiszentgyörgy-Bukarest-Kolozsvár Bermuda-há
romszöget elhagyva - 1984-ben települt át Magyarországra -, az Elhallgatáso1c
című kötetében éppen olyan kiegyensúlyozott türelemmel szemléli sorsát, mint
korábban:

Odatúl alszik asszonyom,
mereng a volt s lesz otthonon,
én két hazán iU osztozom 
egyik szülő, másik rokon -
a te1 túl árkon, bokron.

Költészetének méltatói "lineárisan követhető helyzetek, lelkiállapotok és
életérzések bonyolult rendszeréről" írnak, és valóban követhető a megtett
életút a sepsiszentgyörgyi gondoktól egészen a budapesti, előbb eufórikus
majd egyre rezignáltabb életérzésig, amikor a költő már belátja, hogy: "haza
soha nem ér, s elhiszi végül, / nélküle is jó a világ". Szemérmesen. nagyon
óvatosan szöl a mélyről, az elszenvedett gondokról, és csak nyomokban lel
hetők fel a személyes tragédiára - fia halálára - utaló sorok, képek, ma is
kerüli a harsány megfogalmazást.

Ma annyian beszélnek Közép- és Kelet-Eur6pár6l, de talán kevesen tesz
nek érte annyit, mint Csiki László, aki valószínű, nem is szereti ezt a politi
ka-földrajzi elnevezést.

Egyszer bevallotta, hogy amióta Budapesten él, szinte többet olvas romá
nul, mint odahaza. Pedig odaát is jeles román szerzőket fordított magyarra:
Ivasiuc, Anton Pann, Hortensia Papadat-Bengescu, Ion Dodu Balan írásait,
legutóbb meg Mircea Dinescu verseit tolmácsolta.

A közölt versekben a három, említett létállapot stációit követhetjük: egy
otthoni pillanatképet, a búcsúzás fájdalmát és az emlékezetből bármikor el
őhívható látomást, amelyben saját hiányát tölti be, egykori világi helyén, ta
lányos csodálattal.
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