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Gennadij Ajgiról - dióhéjban

1934. augusztus 21-én sZületett Gennadij Ajgia csuvas batirjevi járás Sajmurzino nevü kis
falujában. 1949 és 1953 között Batirjevben alapfokú tanítóképzőt végzett. Itt ismerkedett
meg a csuvas forradalmár költő, Mihail Szeszpel, valamint Vaszlej Mitta és Majakovszkij
költészetével. Beiratkozott a moszkvai Gorkij Irodalmi Intézetbe. 195 3-tól 1959-ig Mihail
Szvetlov tanítványa volt. 1961 és 1971 között a Majakovszkij Múzeum munkatársaként
dolgozott. Szoros kapcsolatot tart a moszkvai alkotó értelmiséggel, különösen a fiatal
költőkkel. Újlehetőségeket nyitott a szovjet lírában a költői látás, gondolkodás, ábráZolás
és önkifejezés területén.

Költészetét sokféle kulturális tradíció gazdagítja. Költői attitúdjének fontos összete
vője: Vaszlej Mitta kristálytiszta-etikus magatartása, a forradalmas orosz századelő költői

tapasztalata, vagyis az orosz-szovjet avantgárd esztétikája, és a francia líra elsajátított
öröksége, a XIX. és XX. századi francia költészet szarnos vívmánya.

Első verseskötete 1958-ban jelent meg csuvas nyelven, amelyet később öt-öt - csuvas
és orosz nyelvű - vers- és fordításkötet követett.

A XX. századi orosz költészetben a szabadvers alig terjedt el, nem tett szert
népszerűségre. Ajgi ennek ellenére mindig sajátos fonnájú szabadversben fejezi ki
gondolatait, életérzését. mondanivalóját. Ezek a versek annyira összetettek, sokrétúek,
hogy néha az első olvasásra majdnem érthetetlenek. A szintaxis törvényeit is félretolja a
költő, hogy niegsokszorozza a lehetséges potenciális jelentéseket. Még a napjainkra
jellemző konimunikáció nehézségeit is érzékelteti a szövegekben. A punktuáció egyéni
rendszerét alkalmazza, gyakran a vizuális kultúra hatásait is érzékelteti költői képeiben,
sajátos eszközeiben. Például a kötőjel segítségével egy szemantikai rendszerbe és egy
ritmikai csoportba egyesít több különálló szót, a gondolatjelet és a felkiáltójelet pedig
rendre zenei mutatóként, jelzésként használja. Verszenéje népe dallam- és ritmusforrásai
ból származik. MindenAjgi-versben meghatározott ritmust találunk, amely a költő "hiteles
ritmikus gondolkozását" tükrözi és eligazít bennünket, hogy jobban megérthessük a vers
tárgyát, a lírai üzeneteket.
Kiemelkedő munkát végez a szovjet-orosz és a csuvas irodalom népszerűsítésében.

Intenzíven foglalkozik múfordítással is. Költőtársaival együtt csuvasra fordította és
Csebokszáriban kiadta aFranciaország költói címűversantológiát, amelyVillontól Pierre
Emmanuelig reprezentálja a francia líra kincsesházát. Munkája elismeréseképpen ítélték
oda Ajginak a Francia Akadémia Desfeuilles-díját (1972). Neki is köszönhető, hogy
csuvasul is megjelent Dante, Lorca és Whitman verseskötete is.

A csuvas nyelvet és szellemiséget gazdagító múfordítói tevékenységet igen nagyra
értékeli a csuvas értelmiség.

Magyarország költói címen adták ki Csebokszáriban csuvas nyelven a magyar lírát
megszölaltatö költői válogatást, amely Bornemisza PétertőlJuhász Ferencig tekinti át
líránk fejlődését.Gennadij Ajgi 1978-ban az Artisjus díját kapta meg "a magyar és szovjet
kulturális kapcsolatok fejlesztésében elért kimagasló eredményeiért", majd pedig
méltán ítélte oda neki a magyar Művelődésügyi Minisztérium az Ady Endre emlékér
met.

Csodálatra méltó az a tudatosság, amellyel a másfél milliós lélekszámú csuvas nép
kulturális misszióját vállalja szerte Európában. Már régóta nem önmaga elismertetéséért
dolgozik, hiszen 1967-ben cseh és szlovák nyelven, majd 1971-ben németül, aztán 1973-
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ban lengyelül, 1985-ben pedig szerb-hotvátul is jelent meg Ajgitól verseskötet. Franciául
eddig négy Ajgi-kötet látott napvilágot.

Magyarul már régen, 1973-ban jelent megA sámánfia címen Ajgi-kötet Rab Zsuzsa és
Oravecz Imre kitűnő fordításában. Ajgit nemcsak a csuvas líra élő klasszikusának, hanem
egyre inkább a modem szovjet líra egyik legjelentősebb újítójának tartják, aki évről évre 
Ajtmatovval együtt - szerepel az irodalmi Nobel-díjra javasoltak között.

GENNADIJ AJGI

V~szatérés:Fenyőfák

Ebből - elég. (Lehet - még egyszer:feltárni a Létet - akár a Földet)

Kétségbe esve mintha százszorozódva - Látbatatlanságban: Álom-Érzettel.

(Így hát - a megnevezésig - jelvillan azemberszületés: s lesz Szererelem háza: azén).

"Én életem" helyett - hála: nincstelen kincsekért: ebben a szélzúgásban (akár a
tekintetem).

Épp így - a hallás is.

AHang-Lehetőségjényesállhatatossága - akárazAtyaSzázszori]elenése - Árnyék 
Tisztaság: a Megronthatatlan szótlanságjegyében.

Voltak fdjdalomeént - akár test-és-egy-apák.

Abban, hogy voltam - én, a Legjobb is közrejátszott: a Távozónak ez úgy tűnik jel:
léleknek hívják! - az elsődlegesÉrinthetetlenség sugárnyalábja.

És láthatóak voltak - hasonlóként az Ó ragyogásához.

1977
Zalán Tibor fordítása
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