
CSŰRÖS MIKLÓS

Csajka Gábor Cyprian verseiről

Szinte mindannyiunkban él valamilyen atavisztikus tisztelet az ösanyák, anagyanyák,
a család- és nemzetségfenntartó energikus öregasszonyok iránt. Toldi anyjától a Ha
lálfiai Cenci nénijéig. a Puszták népétől a Száz év magányig, Déry novelláitól a
Parasztregényig emlékszünk a típus irodalmi megjelenéseire. Szölöt kapálva, beteges,
elfajzó gyermekeikkel pörölve, a hozzájuk hasonlítva majdnem mindig dekadens
unokákról gondoskodva, félretett kis pénzükből a valóságos és jelképes értelemben
vett családi ház tégláit összeragasztva, valamennyien az átmentés, az átörökítés, a
megtartás névtelen géniuszai. Párkákként szövik a sorsunkat. Koronként más-más
külsö arcot viselnek, de mindig van rajtuk és bennük valami időnek ellenálló, mitolo
gikusan általános, örök vonás. Csajka Gábor Cyprian Tantra címú kötetében egyebek
közott azzal az ősélményünkkel találkozunk, amelyet az efféle öregasszonyok tartós
megfigyelése a valamennyire érzékeny emberben óhatatlanul fölkelt. Előbb termé
szetesként fogadjuk el jótéteményeiket, aztán feszengeni kezdünk, szégyen fog el ben
nünket az érdemtelenül kapott gondoskodás miatt, végül. minthogy jóvátételre már
úgysem marad időnk és módunk, föl akarunk nőni hozzájuk, méltó feladatot kere
sünk, másoknak adjuk tovább, amit tőlük tanultunk, de nekik nem viszonozhatunk.
Az árvaságból így lehet magasabb rendű "érzelmek iskolája", egy közép-szlovákiai
származású nénikéből személyiségminta és életterv, a nemzedék- és korkülönbségből

felnőtt embermegértés, egyetemességélmény. A Tantra költőjének erkölcsi tartását,
versei emberi és művészi hitelét talán az a hűség alapozza meg, hogy ezt az ősképet

mindig a szeme előtt tartja, makacsul vállalja; kettős felismerésröl, tudásról tanús
kodik szemlélete: "a házba lépni: éj - látni, hogy bent / is elmúlt minden csak az ál
dozat / fekete lángja tűz át az időn."

Ez az idézet a Metaiizikai szonettek római II-vel jelölt részéből való, s jól példázza,
hogy Csajka verseiben érzéki konkrétság és meditatív elvonatkoztatás természetes
összhangban van, ha tetszik, "ugyanabban a zárt idomrendben" mükődik együtt.
Számára a sípoló rádió, a fuldokló kiskacsák éppolyan megnevezésre váró realitások,
mint a kölyöknyál szaga, a léptekből és emlékekből kipusztult irányok vagy a nagy
betűkkel írott tagadószó: NEM. Az enteriőr és a kívülnézet. valamint az absztrakció és
a látható valósághoz eszelős pontossággal ragaszkodó szemlélet találkozik efféle so
raiban: elvonatkoztatva konkretizál. részletezve általánosít: "alvó templom virrasztó
rnacskatemplom" - ebben a képben (még mindig ugyanabból a versből) először az
alvás-virrasztás paradox egyidejüsége késztet tünödésre, utóbb azonban a vizuális rá
ismerés, a festői reminiszcencia. Mintha Komiss Dezsőnél láttunk volna macska
szemet fölidéző háromszögletű tetöket: a szentendrei festőiskola látomást realizmus
sal elegyítő pikturalizmusában véljük fölfedezni Csajka egyik legfőbb stúdiumát, táji
és rnüvészeti ihletését. A természet (beleértve az ember alkotta "második" természe
tet, a város élményét) és a kultúra, a hagyomány, a természet megörökítése: számára
egyazon viszony két oldala, elválaszthatatlan egység.

Ezzel nem akartunk különleges újdonságot mondani, kötete borítóján Csajka is
céloz rá, hogy tagja volt a Vajda Lajos stúdiónak, a szentendrei képzőművészetés az
ott kibontakozó autodidakta mozgalom tartósan inspirálta. "a Mester naplojábál"
círnü ciklusban különösen gyakoriak a Szentendrére, oda kötödö festökre. képzőmű
vészekre való utalások (itt található a Vajda Lajos emlékének ajánlott Embermotívum
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is). Csakhogy kínosan elgondolkodtató, ambivalens ez a versfüzér. Mintha Szentend
re élménye a megmerevedést, az ikonikus tradíciót, a tökély élettelenségét, vonzását
taszítását jelentené Csajkának: "kicsi városomban minden múzeum / lesz minden
irányból dől a formalin / megőrződik a káromkodás is / szám holografikus nyálhab
jain" (Szentendre}. Vagy egy mondat a jellegzetes című izolációból: "eszméletlenre
dédelget a lélek örökös egyhelyben vándorlása." Alaklátó megfigyelőkészsége (ami
egyúttal teremtő fantázia) nyilatkozik meg "a Mester" talányos figurájának kidolgozá
sában. Az irónia és a részvét érzelmi, esztétikai minöségei vegyülnek össze lírai arc
képén. A szerzö netán pamfletnek, humoros gúnyiratnak szánta a kis ciklus verseit.
de szövegüket elemezve nem érezzük eldöntöttnek a derű és az őrület, a csók és a
harapás. a szépség gerjedeime és elborzasztó hatása közötti küzdelmet. Az életkorok,
"a cinkos Idő" témája is fölcsendül ezekben a rövid monológokban, s végső impresz
szióként talán éppen a bizonytalanságot őrizzük magunkban, önmegvalósítás és si
kertelenség felemás mérlegét, a tökéletlen öregedés groteszk fájdalmát.

A csendélet, a tájkép, a megállított életet ábrázoló műfajok vonzását a mozgást, a
lendületes cselekvést kifejezöké ellenpontozza. Hamlet és Fortinbras szembeállítása
("A gyerek úgyis megérzi"), a leírás és a filmszalag verscímekben kiemeIt ellentéte, a
metafizika és a dinamika közötti belső küzdelem jelzi ezt az alkati meghasonlást, ket
tősséget. Az elme elörefut, a vegetatív ösztön inkább helybenmaladásra biztat? Fű és
teória sugallatait nem mindig lehet összeegyeztetni, Csajka épp ezért a harcukat, a
benne élő kétféleséget dramatizálja verseiben. Nagybetükkel. más látványos ti
pográfiai jelzésekkel (keret stb.) is kiemeli "ezt a förtelmeset, ezt a Vagy Vágyot", a
homlok és a fű jelképes ellentétét. LEHAGY A FŰ URAM, illetőleg: LE KELL-E GYŐZ

NÖM AZ ÉLETEM? - így fogalmazza meg dilemmáját. Morális igényességet jelző fi
nom kérdésföltevés ez. s egyben fölszólítás: az olvasónak is el kell gondolkodnia,
hogy az úgynevezett "nagy egészbe" beleolvadva vagy történetesen vele önmagát
szembeállítva hajt-e nagyobb hasznot; és vajon ki fogja élvezni ezt a hasznot; és mer
nénk-e dönteni a legújabb "land-artista tervek" elfogadása és aközött, hogy "kikerü
lök egy takarmányrépát",

A létezés időtlenségébe olvadás és a cselekvő mozgékonyság ellentéte ötlik sze
münkbe Csajka Gábor Cyprian poétikai eszköztárát figyelve is. A rövid, tömören cél
juk felé törő aforisztikus versek olyan ars poeticát sugallnak, hogya költészet alanya
és tárgya az a személy, "aki nemsokára meghal". Ezek a pontos, telibe találó szavak
veszteségekre utalnak és teljesíthetetlen kötelességekre, mert mi más van hátra, mint
"az istennel tangózót lekérni" "és hunyorogva tapogatódzva / alagutat fúrni neki a
fénybe". Mégis jólesik fölfedezni. hogy az önátadás, a szenvedést megkönnyítő, meg
szépítő humanizmus gyönyörű programján túl Csajka valami mással is kísérletezik,
felrázni, müködtetni, mozgósítani szeretne. Szemlélöi, tanúi vagyunk a magunk és
mások haldoklásának, de azért tennünk kell valamit: "adjátok körbe a koponyát" 
így hangzik a Kis rapszódia vezérszólama, és a "hangra, illetőleg háromféle betűtípusra"

írott neoavantgarde hosszúvers verbális lendülete, stiláris és asszociációs sokfélesége
nyelvi, költői eszközökkel fejezi ki a cselekvő ember jelenlétének, időbeli önmegvaló
sításának feladatát és praxisát, a vers írását, mondását, olvasását változtatva egyfajta
happeninggé, vagy ahogy Csajka mondja: "performance"-szá. Vagyis hadar, sodródik
a szavak árján, a szövegelés, a megállíthatatlan beszéd önkívületében keres mentsé
get? megoldást? mindarra, ami másként elintézhetetlen, "kék csönd", "nagy kék sem
mi", Hosszúverseiben jobbára ezzel kísérletezik, a végesség szorongásával a szó
áradat végtelenségét szegezné szembe. A müfaj poétikájának egyik éltető eleme a sza
badvers áradó ritmusa, amelyik a mondatformálásban, a gondolatpárhuzamokban,
a szójátékokban, a vendégszövegek alkalmazásában. a ciklusok megszervezésében
egyaránt érvényesül. Fájdalom, kétségbeesés érzik az abbahagyhatatlan tánc, ritmus
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efféle kultuszában, ráriadunk a fegyelem és ráció védőfegyverzeténekfogyatékossá
gára, dionüszoszi erőknek való kiszolgáltatottságunkra. A félig prózai szabadvers az
érverés lüktetését követi. a lélegzet huzamos kitartása. a "tantra"-szerkezet és -ütern
felel meg költői koncepciójának. Itt-ott a whitmani eredetű szabadvers hagyományai
ra ismernénk rá a hosszú, de megszakított. folyamatos, de tipográfiailag mégiscsak
szabdalt sorokban. máskor viszont a Németh László-féle tagolóvers elméletére gon
dolunk. nem-jambikus ritmusemlékek idéződnek föl "ebben a / jelképekkel és vér
rel/ebben a monumentális / kontratérben", amelyen ezúttal nem a kötetcímadó
vers Kelet-Európája, hanem Csajka Iírája értendő. Mert idevaló. történelmi és kultu
rális régiónkban otthonos költő. ismeri és megfejteni akarja a Lajtától keletre élő kis
népek Bibó leírta nyomorúságát: "EZEK IS MI VAGYUNK" / feleli egy munkaszolgá
latos költő a berúgott álzsi- / dóknak és álantiszemitáknak valahol budapest és a /
nagy happener vadászgörényekbőlsorozott pacifista / rohampártja közt" (Tantra).

Nemcsak deklarálja a kelet-európai sorsközösséget. költőhöz illően motívumokkal,
jelzökkel. a szófüzés módjával érzékelteti hovatartozását. Kicsinyítő képzöi szlávos
gyöngédséget árasztanak, szívesen hivatkozik szlovákiai, lengyelországi ernlékekre. és
olyan hazai pályatársakra. költöbarátokra, akik hasonló irányban tájékozódnak.
"Káeurópaiakkal és nemkáeurópaiakkal" nem vállal közösséget. ezek ellen a fogal
mak ellen jó előre tiltakozik. Tágabb. vállalhatóbb hazát keres, amelybe nagyanyjá
val, "szredoszlovenszko / szöke asszonykájával" ő maga is, Vajda Lajos és társai is
beleillenének.

CSAJKA GÁBOR CYPRIAN

Wahlheim-románcok (8.)
A Kleskenová emlékének

Talán ha akkor, a halál-feszes
arcodban. rásimult homlokodban képzeltem
égni gyertyát.

Nem voltam nőlélek-kópia, csupán
vadidegen lángok,
s amiért tovább is szeremélek ezzel,

ellenkezésill akár.
Ez lehetne most .zsúiolt-németul'
valamilyen bádoglapdongás.
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