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HE GE DÛS IM RE JÁ NOS

Írók közt egy eu ró pai
Csiki Lász ló em lé ke ze te

Ket tõ ezer-nyolc ok tó ber ötö di kén lett vol na hat van négy éves; szü le tés nap ja elõtt, har-
ma di kán jött a kar valyhír: át köl tö zött az örök ké va ló ság ba.

Ki vé te les te het sé ge biz to sít ja ne ki azt itt lent, a föl dön is.

•

Élet út já nak vá rat lan, több nyi re tra gi kus for du la tai to rok szo rí tó ak, akár csak ver se i-
ben, tör té ne te i ben a vi lá got õs sej tig bon co ló-le bon tó vizs gá ló dá sok. „Ezek a ver sek 
Sepsiszentgyörgy–Bukarest–Kolozsvár Ber mu da-há rom szög ben szü let tek” – ír ja Kí sér-
tet ha jók (1986) cí mû ver ses könyv ében.

Nem vé let le nül em lí ti a Ber mu da-há rom szö get, Ke let-Eu ró pá ban, kü lö nö sen a Bal-
kán ár nyé ká ban, gyak ran kilengtek/nek a mû szer fal mu ta tói, és a ha jók irá nyít ha tat la-
nok ká váltak/nak.

Há rom szék köz pont ja, a szü lõ vá ros „ré gi sa nya rú ke dé lyé vel” foj to gat ta, és sem 
di ák ko rá ban, sem ké sõbb, a Me gyei Tü kör új ság író ja ként nem kap ta meg itt a szü lõ föld 
ál dott él mé nyét. El len ke zõ leg, ar ra ösz tö kél te, hogy ál ló há bo rút in dít son min den szem-
ha tárt szû kí tõ pro vin ci a liz mus, sõt a té zi ses em lék-, il let ve a  csu pasz él mény köl té szet 
el len. „Jó lesz, mert nem em lék” – hang zik egyik sú lyos vers mon da ta.

Sep si szent györgy után Bu ka rest kö vet ke zett, s ez a ku sza, szö ve vé nyes bal ká ni nagy-
vá ros gaz da gabb él mény hal maz nak bi zo nyult, rá adá sul ne ki is, mint an  nyi sok ma gyar
mû vész tár sá nak, bú vó he lyet biz to sí tott. A dik ta tú rák min dig sze ret ték ütésközelben 
érez ni az al ko tó szel le me ket, eb ben a test kö zel ben vi szont te he tet len a des po tiz mus 
(akár csak a ra dar er nyõ a túl ala cso nyan re pü lõ lo pa ko dó bom bá zó val szem ben), így 
ép pen itt, eb ben a dzsun gel ben, a be lát ha tat lan pa nel ren ge teg va la me lyik kony há já ban, 
dol go zó szo bá já ban ír ta szor gal ma san a lá za dás ká té ját Szil ágyi Do mo kos, Hervay Gi zel-
la, Méliusz Jó zsef, Do mo kos Gé za és – Csiki Lász ló. Majtényi Erik rá adá sul ma gyar 
iro dal mi sza lont nyi tott ott ho ná ban.

Em be ri szó is hív ta Bu ka rest be. A hat va nas-het ve nes évek leg jobb ma gyar könyv ki-
adó já nak, a Kriterionnak az igaz ga tó ja, Do mo kos Gé za aján lott lek to ri ál lást, s Csiki 
leg alább olyan pél da mu ta tó lel ki is me ret tel vé gez te a ro bot mun kát, mint a vers írást. Ezt 
foly tat ta Ko lozs vá ron, mi u tán ott fi ók in té zet lé te sült, majd az Utunkhoz ke rült, igaz, a 
kin cses vá ros hoz több kö ze volt: itt szer zett egye te mi dip lo mát, itt nõ sült, vet te fe le sé gül 
a cso dá la tos, ör mény szár ma zá sú ma gyar lányt, Er zsé be tet, si ke res mû vész kar ri er jé nek 
fõ biz to sí té kát.

Az utób bi két év szá zad ban sok fé le kí sér tet jár ta be Eu ró pát, sok or das esz me di a da-
lát hir det ték meg a jó sok. Csiki Lász ló éle té ben is be kö vet ke zett az orwelli  év, 1984, 
a mély pont (egyik leg jobb no vel lá já nak is ez a cí me!): eb ben az esz ten dõ ben te le pült 
át csa lád já val Ma gyar or szág ra. Sú lyos dön té sé nek okát is mer jük: perc nyug ta nem volt 
se ne ki, se gyer me ke i nek a szekuritáté zak la tá sa i tól, rá adá sul né ma ság ra ítél ték, ami író 
szá má ra a  leg na gyobb bün te tés.

Si ke rei iga zol ták a dön tés he lyes sé gét. 1986-ban már há rom kö te te lá tott nap vi lá got 
az anya or szág ban: az em lí tett vers gyûj te mény, a Kí sér tet ha jók, a Ma gán há bo rú c. no vel-
lás kö tet és drá mái Ál kulcs ok cí men. 

Iro dal mi szen zá ci ó nak szá mí tott Tit kos fegy ve rek cí mû re gé nye 1988-ban.
A bõsz fá tum nem tûr te az örö möt, 1988. de cem ber 12-én meg halt katonafiuk. Kí vül-

ál ló nak nem le het fo gal ma ar ról, mi ként dol goz ta fel lel ki leg õ és az anya a ször nyû
él ményt.

Az ezer ar cú Bu da pest kü lön ben jó mé di um, szer kesz tõ sé gek fo gad ják be mun ka társ-
nak, film stú di ók tól kap meg bí za tá so kat, ki adók ver sen ge nek kéz ira ta i ért, s rend kí vü li 
te het sé gét dí jak kal, ki tün te té sek kel ju tal maz zák: Füst Mi lán-ju ta lom (1987), Jó zsef At ti-
la-díj (1990), Kor társ-díj (1993), Bezerédj-díj (1999), Ti sza táj-díj (2002).

Ezt a si ke res mû vész pá lyát tör te ket té most a túl ko rán jött ha lál.

• • •

A lí ra volt él te tõ mé di u ma, még ha in ter jú ban nyi lat ko zott is ar ról, hogy el sõ sor ban 
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pró za író nak tart ja ma gát. Köz hely sze rint köl tõk tud nak jó pró zát ír ni, emi att volt hol-
tá ig tar tó sze rel me Kosz to lá nyi. (Ba rá ti be szél ge tés ben mond ta: „Õt sze re tem iga zán, 
Dezidériuszt”.)

Iro da lom tör té ne ti nyil ván tar tás sze rint a For rás má so dik nem ze dé ké nek tag ja.  Eb ben 
a hí res könyv so ro zat ban je lent meg el sõ ver ses kö te te, az Esõt-ka szá ló (1968), de kü lön-
ál lá sát õ min den nyi lat ko za tá ban hang sú lyoz ta: „az én út ja im má sok...” (Ré gi ba rá ta-
im hoz). Más sá ga már ak kor a lí ra te rem tés ha tá ra i nak fe sze ge té sé ben, a köl tõi to po szok 
meg bon tá sá ban állt. „Úgy ér zem, Jó zsef At ti la és Kas sák köl té sze te kö zött van ki fe szít ve 
az a kö tél, amin vé gig kell men nem” –  nyi lat koz ta 1977-ben (Gálfalvi György: Ma rad 
a láz?). Ér té ke lõi (Szõcs Ist ván, Olasz Sán dor, Bertha Zol tán, Pomogáts Bé la) is ket-
tõs sé get em le get nek – jog gal: ha gyo mány õr zés és újí tás, „ol dás és kö tés”, for má ban a 
ré gi tró pu sok és to po szok rész le ges ta ga dá sa, tar tal mak ban eg zisz ten cia lis ta mély sé gek 
ke re sé se, az ego ha sadt sá gá nak föl fe de zé se. „Csiki vi lá ga – ír ja Olasz Sán dor –  el len té-
tes mi nõ sé gek bõl áll, de ezek a ket tõs sé gek nem ki zár ják, ha nem fel té te le zik egy mást.”
(Al föld, 1988. áp ri lis).

Ter mé sze te sen ezért ke mé nyen dol goz nia, küz de nie kel lett, ne héz volt az igen lés és 
a ta ga dás ál lan dó üt köz te té sé vel egyen súlyt te rem te ni. Ko no kul, kö vet ke ze te sen nem a 
vi lá got, ha nem a dol gok, a je len sé gek vi szo nyát, ös  sze füg gé se it ne ve zi ver se tár gyá nak; 
nem a va ló sá got für ké szi, ha nem an nak je le it, tü ne te it, ame lyek ha lan dó szá má ra lát-
ha tat la nok; a köl tõ ke reszt re fe szül ten, õrült fi gye lem mel fon há lót, hogy fen na kad jon 
ab ban a meg fog ha tat lan. A Lé pé sek, ko po gá sok (1996) kö te té nek be ve ze tõ, il let ve zá ró 
so ra i ban jut leg kö ze lebb a ti tok hoz:

Meg fog ni nem bí rod, hi á ba vetsz tõrt,
El ta lál ni nem le het, úgy su han,
min den fe lõl.
Há lót fonsz: ha son la tok, kö rül írá sok szö ve dé két
fe szí ted min den út ra.
Le sel kedsz éhe sen, ki al vat la nul a bo zó tos ban,
hogy ta lán fen na kad, s bár hol tá ban ra gyog.
De nincs se hol, mert ott van min de nütt.
Rá éb redsz min den har mad na pon:
Csak ku sza mû ved jel zi,
hogy lé te zik va la mi,
meg fog ha tat lan, el pusz tít ha tat lan.
Üres há lók kal te le sû rû,
és ezek tõl egy re sû rûbb, jár ha tat la nabb.

En nek a ma ga kö ré raj zolt bo szor kány kör nek a me zõ it kel lett be né pe sí te nie, s ez ne ki
is csak ak kor si ke rült, ami kor meg ta nul ta, me lyik szót nem sza bad le ír ni.

Sza vak nél kül nincs köl té szet, de õ szám ûz te a köz he lye ket, s ir gal mat lan szi go rú-
ság gal rak ta egy más mel lé „ös  sze szik ráz ta tó as  szo ci á ci ók se gít sé gé vel” (Olasz Sán dor)
azo kat, ame lyek új tar tal ma kat hor doz nak. Tud ta, hogy ne héz õt kö vet ni, ezért „Vers-
könyv ha la dók nak” al cím mel je len tet te meg Szom bat. A bú vár ha za megy (1977) kö te tét, 
mint egy ma gá val ránt va az ol va sót az újí tás tö vi ses ös vé nye i re.

Ami kép pen egy jó bo ta ni kus a vi rá got, úgy sze di ele me i re a nyel vet, bú vár ko dik 
ab ban, mil li gramm-mér leg re he lye zi a sza va kat: „Kor zóz nak tar ka szó fa j ok, / s egy szin-
tag ma bo kor ban / sír egy ha tá ro zat lan, ma gá nyos név elõ.”  (Az ige ide je múlt)

Sok ha son ló pél dát idéz het nénk, ame lyek ben Csiki – hír ne ves tu dó so kat túl szár nyal-
va – „nyel vész ke dik”, sza vak nuk le on ját vizs gál ja, a sza va két, ame lyek ir ra ci o ná lis tér-
bõl ér kez nek el hoz zá. De ez már vi lág lí ra:

az opá lo san pezs gõ híg mes  sze ség bõl 
ér ke zõ sza vak beesé si szö ge egy re ki sebb 
el pat tan nak a ke mény mû anyag sí ko kon
az üst for ma dom bo ru la tok túlfelén
a ho mo rú sá gon.

(Egy re si mább fe lü le tek III.)

Kí sér le tei, meg fi gye lé sei nem lég üres tér ben lük tet nek, vis  sza nyúl a klas  szi ku sok hoz 
(Ba las si, Pe tõ fi), s a Lé pé sek, ko po gá sok kö te té be há rom nagy ver set szer keszt a re ne-
szánsz óri ás ról: Al kal ma tos ének ezer után 994. esz ten dõ ben (A Ba las si tem pó), Sza ka do-
zott ének (A Ba las si tem pó), Más vi lá gok (Ba las si Bá lint Esz ter gom nál). Ez utób bi vers 
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zá ró so ra i val mond ja ki azt, hogy vers vi lá ga igen is tet ten ér he tõ, nyo mon kö vet he tõ, 
ép pen csak lá tó szem kell ah hoz:

Vár pe dig ezer két
jól meg szol gált ké pem
vi lág min den sé gem
lá tat lan fe lé ben.

Olyan mé re tû a mes ter rel va ló azo no su lás, hogy Ba las sit hall juk, ami kor Csikit ol vas-
suk. A Sza ka do zott ének ver sé ben is ha son ló az ol vas mány él mény, itt már Il  lyés Gyu la 
szel le mét is be le érez zük, de az ima gi ná ri us ha zát nem fönn, a ma gas ban, ha nem bent, a 
lé lek mé lyén ta lál ja/ta lál juk meg:

Ha zám or szá gom nál
na gyobb s a vi gasz vár
fe let te ha száll ha tok,
de le gyek bár ra bul,
egy ege rám bo rul,
ha zám lel ki ál la pot.

És ami kor az ol va só (szak író) azt hi szi, hogy a ma gyar lí rai ha gyo mány irá nyá ból jõ ve 
meg tud ta fej te ni a mû vé szi abszt rak ció tit kát, fel tud ta tör ni a Csiki-líra elekt ron hé ját, 
ak kor rá jön, hogy üveg hegy elõtt áll, azon túl kez dõ dik az iga zi me zõ. Ter mé sze ti ké pek
cí mû ver se okoz töb bek kö zött fej tö rést, mert meg szok tuk, hogy a táj kí vül, elõt tünk,
kö rü löt tünk van, be lül rõl ki fe lé ha lad va kö ze lí ti meg azt a kép zõ mû vész, a ze nész is, és 
ak kor Csiki le ír ja a bé ní tó, még is fel rá zó sort: „Ter mé sze ti ké pek a test bel sõ fa la in.”

Patt hely zet? Ki lenc ven fo kos for du lat a vers írás ban? A test bel sõ fa la in (van ilyen?) 
ki raj zo ló dó ké pek lá tá sa leg alább ak ko ra in tel lek tu á lis erõ fe szí tést kö ve tel az ol va só tól, 
mint a tér gör bü let vagy az an ti anyag, a fe ke te lyuk mi ben lét ének meg ér té se, még is, 
még is, szo ron gó nyug ta lan ság gal, de tu do má sul ves  szük, hogy er re az ér zé kel he tet len 
bel sõ „táj ra” is szük sé ge van a XXI. szá zad em be ré nek. Ba lázs Ti bor idé zi – ép pen Csiki 
Lász ló „énprovokációit” ele mez ve – Scho pen ha u ert: „kí vül rõl a dol gok lé nye gé hez nem 
le het hoz zá fér ni. ... Az egyet len hely, amely le he tõ vé te szi szá munk ra a be lé pést a vi lág
bel se jé be, ben nünk ma gunk ban, az in di vi duum ban rej lik.” (A ro má ni ai ma gyar lét köl té-
szet tör té ne te 1919–1989, 257. o.)

De Csiki lí rai bi ro dal ma en nél is gaz da gabb, nem cö ve kel le vég le ge sen a lét-, a 
tér fo ga lom bon co lá sa mel lett, em be ri s bi zo nyá ra köl tõi esz mény kép ének, Lászlóffy 
Ala dár nak aján lot ta Az apok rif ko mor nyik c. ver sét. Meg ren dí tõ és rend ha gyó lí rai 
alap ál lás. Csiki el for dul a tõ le ad dig meg szo kott bölcs, tár gyi la gos at ti tûd tõl, fel ad ja 
szto i kus, iro ni kus nyu gal mát, meg szû nik pil la nat ra az a „tá vol ság tar tó je len lét”, amit
Füzi Lász ló em le get (ÉS, 1996. de cem ber 13.), és a tör té ne lem ke gyet len, kí mé let len, 
kér lel he tet len zúz dá já ba ránt ma gá val min ket: a se hol-so ha vé ge nincs pusz tu lás/pusz-
tí tás po kol fé nyét vil lant ja:

Ki ált vá nyok gyûrt pisz ko za tai a pad lón,
raj tuk a csiz ma talp-pe csét – 
he lyi en ge dély a kép zelt ké pe ken,
va la mi va ló. A men  nye ze ten fel füs tölt me sék.
Övé s meg él he tet len ez a lét elem.
Ta lán va la mi tör té ne lem.

Mint ha az egy ko ri jó ba rát, Szil ágyi Do mo kos ri kol tá sa it hal la nók. Vagy a Vö rös mar-
tyét? Nincs szü net, nincs nyug vás a kéj jel pusz tí tó õrü let ben? A rém alak, a tör té ne lem 
al le gó ri á ja a monst ru mok kö zöm bös sé gé vel vég zi a dol gát:

Tál cá val jön az apok rif ko mor nyik.
Tõ lünk ta nult fe je ket hor da ni.

In kább po é ma ez a vers, epi kus jel le ge ké zen fek võ, hõ se és szín te re van a „vég te len 
me sé nek”, ha tal mas a te rem, ahol egy kí sér tet az úr, kint óri ás fák, ezek bõl ácsol nak bi tó-
fá kat az ara di ti zen há rom nak, ijesz tõ ek a „ki égett me zõk”, nincs vég és kez det, a né ma
ko mor nyik gyer tyát gyújt, vir raszt...

Va ló ban ki vé tel ez a nagy sze rû köl te mény? Vis  sza lé pés a ha gyo má nyok hoz? Fel ad ta 
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vol na Csiki sze líd, me di tá ló böl cses sé gét? Szkep ti kus nyu gal mát? Vagy a Jó zsef Attila-i 
komp le xus rob bant? („S még is, ma gyar nak szám ki vet ve...”)

Dõ re kér dé sek. Mi nél mé lyebb rõl fa kad föl a lí rai meg nyi lat ko zás, an nál tö mé nyebb. 
El gon dol kod ni ta lán ar ról ér de mes, és Csiki tud ta ezt, hogy van nak, igen is van nak olyan 
(nem csak szép iro dal mi!) ten den ci ák, ame lyek ér tel mé ben a ma gyar ság tra gi kus tör té nel-
mé vel, sor sá val tör té nõ azo no su lás ós di, el avult, XIX. szá za di hon fi bú.

Leg jobb irány ból jött te hát a cá fo lat, olyan lí ri kus tól, aki ki ke rül te a poszt mo dern 
po cso lyá kat, még is el ju tott az eu ró pai iro da lom fõ sod rá ba, s on nan em le ge ti föl Moh ács, 
a Don-ka nyar, Szárazajta fá jó örök sé gét. Va la hogy jobb az akusz ti ká ja en nek a meg nyi-
lat ko zás nak, mint a té te le sen el kö te le zett köl tõ ké. Ne vén ne vez te azt, ami meg ne vez he-
tet len, s ez an nál meg rá zóbb, mert egyik hit val ló té te le ép pen ez: „Jaj an nak, ami nek 
ne ve van azt el fe lejt he ted.” (A meg ne ve zés koc ká za ta)

A vi lág meg szó lí tá sá nak vá gya egy szer re, egyidõ ben von zot ta és ta szí tot ta, a né ven
ne ve zés kín ja meg gyö tör te, de eb bõl a di lem má ból is ver sek szü let tek, sõt sze rel mi val-
lo más is – úgy, Csiki-módra. Fél lá bon áll a lány a vi rág ágyás ban, ter mé sze te sen nem 
lány, ha nem õszi ró zsa, s a meg ne ve zés, il let ve a meg ne vez he tet len ség szü li egész lí rá já-
nak ta lán két leg szebb so rát: „Õszi ró zsák az én há zam elõtt nõ nek”, s va la mi vel odébb: 
„Mert azért le het, ma ga még is csak õszi ró zsa, nem egyéb.” (Ké szí tet tem egy em lé ket 
ma gam nak)

Hol va gyunk hát? A leg jobb he lyen: „Még nyíl nak a völgy ben a ker ti vi rá gok...”
Új, stí lu sos, XXI. szá za di vál to zat.
Vé ge ze tül, ki utat ke res ve e bo nyo lult lí ra la bi rin tu sá ból, ta lán si ke rül el jut ni Csiki 

Lász ló hoz, az em ber hez, aki nek el vesz té se még túl sá go san friss, ezért fáj dal mas. Az 
úgy ne ve zett Lisbeth-versek kí ván koz nak pal ló gya nánt: Tél idõ, Lak ta tó laaktikók, Az 
ár dé li fanyûvõk, Az ott hon ûre.

Van ku ta tó (Ma gyar Zol tán), aki Lisbethet Mi kes Ke le men P. E. gróf nõ jé vel ro ko nít-
ja. In do kolt, jo gos a kép zet tár sí tás, de ugyan úgy le het a ci vi li zált Nyu gat szim bo li kus 
fi gu rá ja az al le go ri kus, lé gi es nõ alak, aki hez – mint zsi dó a pa nasz fal hoz, ka to li kus 
ke resz tény a gyón ta tó szék hez – a kol dus sá nyo mo rí tott Ke let-Eu ró pa ne vé ben já rul egy 
ma gyar köl tõ, de ta lán Vil lon ajánl ja ma gát ily kép pen a Her ceg ke gyel mé be az akasz tó-
fa alatt: vég te len a kép zel gés te re.

Csiki Lász ló lel ki sé gét, ha sza bad még le ír ni ezt a szót, sem mi sem jel lem zi job ban, 
mint ez a ket tõs ség. „Ked ves lel kem, Lisbeth” meg szó lí tás sal re ne szánsz köl tõ ként hajt 
fe jet az as  szony elõtt, de sze mér mes tar tóz ko dá sa, ob jek tív, ab szurd ba haj ló stí lu sa nem 
en ge di meg a sab lo nos val lo mást, ezért pro fán, pró zai min den sza va, meg nyi lat ko zá sa: 
„Ked ves lel kem, Lisbeth, vet tem egy la ka tot, / az zal fo gom ma gát a szí vem be zár ni.” 
(Tél idõ) Esz té ti kai gyö nyört az ered mé nyez, hogy po é ti kai ra gyo gást kap nak a tal mi,
út szé li, pro fán sza vak. Amúgy sem va ló di sze rel mes ver sek, fa vá gók ról ír tu dó sí tást, 
„átvizült ga tyák hírelik, / hány még a lé lek itt”, a kam ra, a pin ce gond ja ágas ko dik föl, 
krump li, hagy ma kell té li re, de nem len ne köl tõ, ha nem gon dol na az ágy ra, sze re lem re, 
sze ret ke zés re. De azt is ho gyan?

És míg ma ga fel ké szül az éji gyö nyör re
új für dõ szo bám ban, én le oso nok a kocs má ba,
csül köt eszem, fröc  csö ket iszom, na gyo kat ha zu dok,
De vis  sza jö vök és mon dom, mon dok ma gá nak. (Lak ta tó laaktikók)

Vil lon hun cut sá ga, Till Eulen spiegel mó kás tur pis sá ga, fur fang ja és Burns el lá gyu ló 
jó sá ga szö võ dik egy be itt szét vá laszt ha tat la nul, ez is vi lág lí ra, ami nem ki zár ja, ha nem 
fel té te le zi a tar tá sá ban vég te le nül egy sze rû, jó sá gos em bert, Csiki La cit: hi ány zott be lõ le 
a mû vész vi lág ban olyan gya ko ri gõg és ex hi bi ci o niz mus, ne mes sze rény sé ge bi zal mat 
éb resz tett a csa var gó ban, s tu dá sa, mû velt sé ge aka dé mi ku so ké hoz volt mér he tõ.

Egy Nóg rád me gyei fa lu ban, ahol hét vé gi há zat vet tek, el-el já ro ga tott az „egyet len 
nyil vá nos fó rum ra”, a kocs má ba. Er rõl nyi lat koz ta a Ma gyar Nap ló ban: „Ad dig volt 
iga zán jó – mint egy há rom éven át –, amíg nem tud ták ró lam, hogy író vagyok… Ren des 
em ber nek tartottak…”

•

„Az öreg as  szony vajákolt, és ép pen az én kony hám ban, ami tõl az edé nyek olyan 
hi deg fény ben re meg tek, mint a gömb vil lám lá to ga tá sa után.”

(Adam Adam)
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A fen ti idé zet mind ké pi te lí tett sé gé ben, mind rej té lyes több ér tel mû sé gé ben tö mény  
re ve lá ci ó ja an nak a szín vo nal nak, aho vá Csiki Lász ló pró zá já val emel ke dett.

Er dély ben, ki te le pü lé se elõtt, há rom no vel lás kö te te je lent meg, me lyek nek „tör té ne te-
i ben” az el ide ge ne dett, a ki üre se dett em ber szo rong, he zi tál. Az el adott nagy apó (1977) 
kö te té nek cím adó no vel lá já ban – ezt min den mél ta tó ja ki eme li – ide ge nek tõl vá sá rol nak 
csa lá di fény ké pe ket, így jut nak õsök höz a gyö kér te len, már a múlt ju kat is el ve szí tett sze-
rep lõk. Ro má nul is meg je lent más el be szé lé se i vel együtt: Bunicul vindut.

Vis  sza tér ve az Adam Adam-ból ki vá lasz tott mon dat ra, azt a szö vet ta ni kép le tet ta lál-
juk meg ben ne, amely min den ki for rott epi kai írá sá ban je len van.

Csiki Lász ló ur bá nus mé di um ban élt, de nosz tal gi á val gon dolt min dig Csíkszent-
domokos szé kely fa lu ra, ahol ta ní tó nõ édes any já val gyer mek ko rá ban rö vid idõ sza kot 
el töl tött, ame lyet rend sze rint nem ne vez né ven, de sok írá sá nak ez a nagy köz ség a 
„le beg te tett” te re, misz ti fi kált szín he lye. Mi vel a vi dék és a vá ros ket tõs von zá sát érez te 
mind vé gig, egy be ol vasz tot ta a ket tõt, nem csak, mint szín te ret, ha nem mint élet ér zést, és 
ez azért hi te les, mert ép pen a fa lu fel bom lá sá nak idõ sza kát él te, a vá ro sok meg tel tek fa lu-
si ak kal, fe le más vi lág ke let ke zett. Ba bo nás öreg as  szonyt mos tan ság nem az Is ten há ta
mö gött kell ke res ni, meg je le nik az vá ro son is, a fen ti idé zet ben pa nel la kás kony há já ban, 
s ok kult vajákolásától csil log nak az edé nyek, ilyen hi deg fény ben re meg a gömb vil lám-
nak, en nek a rit ka ter mé sze ti tü ne mény nek a tü kör ké pe is.

Szép és gaz dag ez a ha son lat, tö ké le tes, mint a Borgesé: „az ég vö rös volt, mint a 
le o pár dok ínye”.

Nem fel tét le nül a szó kép te rem tés Csiki pró zá já nak a tit ka, ha nem a ter mé sze tes 
bo nyo lult ság: a hét köz na pi ság, a ba na li tás együtt je lent ke zik ok kul tiz mus sal, me ta fi zi-
ká val, misz ti ká val és a hol nyílt, hol rej tett po li ti kum mal.

Írás ban, szó ban nyi lat ko zott ar ról, hogy nem ki gon dolt té má val ült le író asz ta lá hoz, 
me net köz ben jött rá ar ra, mi nek is kell meg szü let nie, s ha volt is eset leg meg tör tént 
ese mény mag, be bur kol ta azt a rá ci ó nak, lo gi ká nak el lent mon dó vé le ke dé sé vel. Így jött 
lét re az ab szurd egy sa já tos, Csiki Lász ló-fé le vál to za ta. Szí ve sen ne vez te több írá sát
„vé le ke dés nek”.

A Ma gán há bo rú cí mû no vel lás könyv ki te le pe dé se után, 1986-ban je lent meg. Meg-
hök ken tõ, fel ka va ró a cím adó írás. Egy ma gán bör tön ben azo kat a ra bo kat tart ják fog va, 
akik be fi zet tek ide, mint egy szál lo dá ba, s a sze mély zet át ne ve li õket, az zá lesz nek, akik 
va la ha vol tak. (Günther Grass egyik re gé nyé ben azért fi zet nek a ven dé gek az ét te rem-
ben, hogy új ra meg ta nul ja nak sír ni, fa la pí tó kon ap ró ra vá gott hagy mát szol gál nak fel 
a pin cé rek, õk fö lé je ha jol nak, így csor dul nak meg a könny csa tor nák. Csiki kü lön ben 
ki vá ló es  szé ta nul mányt írt Az író ár nyé ka [2007] kö te té ben Günther Grass „má so dik
ol va sa tá ról”.)

Át köl tö zé se után a Tit kos fegy ve rek (1988) volt az a re gé nye, ame lyik je len tõs si kert 
ho zott. A Mag ve tõ Könyv ki adó egy kö tet be szer kesz tet te  A cé da nyúl, va la mint az 
Adam Adam cí mû, két kü lö nös tör té net tel, így jött lét re Csiki hármaskönyve, kor társ
iro dal munk best sel le re: 1990-ben már a má so dik ki adás ra is igényt tá masz tot tak az 
ol va sók.

Cse lek mény szá lon, Csiki-mûben el in dul ni nyíl egye nes út a la bi rin tus ba, ezért ta ná-
csos a nagy si ke rû Tit kos fegy ve rek bõl is ki vá lasz ta ni egy rö vid rész le tet, s a szö veg vizs-
gá lat ból von ni le egy-két kö vet kez te tést:

„Je nõ bá csi mu ta tott egy szer egy ilyen je le ne tet egy ré gi fény ké pen ..., de mi vel fény-
kép volt: áll tak az em be rek, szá juk akár egy ma dár odú be já ra ta: fe ke te lyuk. Ke zü ket 
ré zsút fel fe lé tar tot ták ma guk elõtt, így men tek az ök lük után. ... Je nõ bá csi meg azt 
mond ta, va la mi lyen gár dis ták vol tak, s most azt a ré gi ké pet év for du lók kor úgy köz lik az 
új ság ban, hogy a szer kesz tõ fes ték kel am pu tál ja az ök lü ket. At tól más ként néz nek ki, még 
po li ti ka i lag is, nem jobb-, ha nem bal ol dal inak. Ezt kel lett vol na ne kem meg ér te nem.”

Egy gye rek mo no lóg ja ez, s meg resz kí roz zuk a ki je len tést: nincs je len ko ri iro dal-
munk ban még egy szö veg hely, amely ben ilyen ma gas szin ten mu tat koz nék meg az 
író áb rá zo ló ere je: a fel nõt tek zsák ba fu tá sa, a gyer me ki gon dol ko dás kor lát ta lan sá ga, a 
tör té ne lem ab szur di tá sa. A hír hedt ro mán Vas gár da alak ja i ból a kom mu nis ta ve zé re ket 
él te tõ am pu tált fi gu rá kat kre ál az öt le tes szer kesz tõ, nem vál to zott sem mi, gyû rõd nek a 
ré te gek, for tyog a kon dér: „va la mi tör té ne lem”. („Ta lán dün  nyögj egy új me sét, / fa sisz-
ta kom mu niz mu sét” – Jó zsef At ti la)

Bu ka rest ben va gyunk, torz em ber tör me lék zsú fo ló dott ös  sze egy la kás ban, az öt ve-
nes évek hul lá mai zu bog nak ke resz tül egy ma gyar kis gye rek, az édes any ja és né hány
fel nõtt fe je fö lött, ami bõl az egye dek vagy sem mit sem ér te nek, vagy an  nyi fé le kép pen 
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ér tel me zik, ahá nyan van nak. Lé te zik ugyan egy, ugyan csak le beg te tett, má sik szín tér, 
egy er dé lyi fa lu, aho vá vá gyód nak, amely után só vá rog nak, és a re gény vé gén ha za is 
men nek, csak hogy in go vá nyos te rü let az, ott is egye dül a lét bi zony ta lan ság a biz tos.

Idõ ren di ös  sze füg gés van a há rom re gény kö zött, a Tit kos fegy ve rek az öt ve nes évek, A
cé da nyúl a bol se vik dik ta tú ra köz bül sõ sza ka sza, az Adam Adam a mély pont ja Ro má ni á-
ban, de Csiki nem (csak ) kor raj zot ír, szá má ra a lé te zés kí sér te ti es de lej fé nyei iz ga tó ak.

A cé da nyúl olyan zse ni á lis öt let, olyan el moz du lás az animalitás irá nyá ba, ami lyen 
az aranyszamár, a bölcs és okos nyihahák, az óri ás ro var, Algernon vagy a disz nó farm, 
ha bár Csiki nem per szo ni fi kál ja a há zi ál la tot, csu pán be szé des ne vet ad ne ki: Bertolt 
Brecht. Ez is ele gen dõ. A nagy né met exp res  szi o nis ta ló ug rá sa it sem tud ták so kan nyo-
mon kö vet ni, itt is ket tõs, sõt hár mas sze re pet ját sza nak a hõ sök – a cé da nyúl a zó na 
(vagy ma ga a re zsim?) –, rész ben a ha ta lom kény sze rí ti õket er re, rész ben ha sadt tá 
vá lik va la hány, így kü lön bö zõ ar cuk, ka rak te rük ke let ke zik. Mun ka nél kü li ta nár teng-
leng Ko lozs vá rott, a ha ta lom bû nö zõ ként bá nik ve le, hisz gon dol ko dik, me di tál. Õ 
kon gó, üres órá i ban a Bá lint ba rát já tól, a „pá pa fi á tól” ka pott nyúl nak (Olasz Sán dor 
sze rint le hall ga tó ké szü lék) mond ja vég nél kü li mo no lóg ja it, s na pon ta je lent ke zik 
ki hall ga tás ra a po li ti kai rend õr sé gen, a túl élés már nem a na pok, ha nem az órák, per-
cek té má ja, fel ada ta.

Az Adam Adam cím sze rep lõ je nem a túl élés baj no ka. Õ meg akar ja öl ni a nagy Õt, 
a Cárt, a Nagy fõ nö köt, be te ges rög esz mé jét úgy sze ret né meg va ló sí ta ni, hogy mér get 
kép zel el ne velt lá nya, Ajak ír aja ká ra, aki nek kö szön te nie kel le ne a dik tá tort. 

Ijesz tõ en do mesz ti ká ló dott a ha ta lom, Adamot, aki amúgy is a nyelv vesz tés, a nem ze-
ti iden ti tás fel bom lá sá nak fá zi sá ba ju tott, a nyo mo zó tiszt ba rát sá gá val trak tál ja, be épül 
ma gán szfé rá já ba, már-már el kép zel he tet len az élet tit kos rend õr ség nél kül, sze mély re 
ki sza bott min den, tü ne mé nyes kar ri ert fut nak be, ki tün te té se ket kap nak, tár sa dal mi, 
anya gi elõ nyök höz jut nak a szekuritáté ko pói em be rek kín zá sa, zsa ro lá sa, szel le mi meg-
nyo mo rí tá sa mi att, s eköz ben sül  lyed a ha jó, a tömb há zak köz ti par cel lá kon zöld sé get 
ter meszte nek, vi rág pa vi lon ban disz nót hiz lal nak, el ás sák a fé lig kész gé pe ket, kék re fes-
tik a csa tor na ol dal fa lát, zöld re a fá kat, szá raz fü vet, hogy a nagy Õ mun ka lá to ga tá sa in 
tö ké le tes le gyen a ha zug szín já ték.

A pusz tu lás gyö nyö re (1997) négy tör té ne té ben (ezek kö zül az egyik A cé da nyúl) ezt 
a circulus vitiosust ár nyal ja, mé lyí ti az zal, hogy to vább abszt ra hál ja a (szín)teret: bi zarr
vi lág ban gro teszk fi gu rák me ne tel nek olyan cél pont fe lé, ame lyet nem is mer nek, ta lán 
a ha ta lom sem. Tud juk, hogy Ro má ni á ban va gyunk, az atom rob ba nás azon ban kép ze let-
be li, csak ar ra jó, hogy a rend szer me cha niz mu sa (és az em ber ter mé sze te) lát ha tó vá vál-
jon: a ször nyû ka taszt ró fa után szer ve zett gyil ko lás fo lyik, va dá szok a fer tõ zött ál la to kat 
lö vik le, és bri gá dok ége tik el a dö gö ket, de bi zo nyá ra lé te sül nek majd más ala ku la tok 
azok pusz tí tá sá ra, akik ed dig pusz tí tot tak, így vá lik gyö nyör ré a gyil ko lás.

A Kí nai vé de lem nek (an go lul Chinese defense) is van va lós cse lek ménymag va, szov-
jet fog ság ban re kedt ka to nák ke rül tek elõ tíz-húsz év után, Csiki hõ se, Györ gyi Pé ter
ti zen ki lenc év után szem be sül szü lõ fa lu já val, a kö te ke dõ rend õr rel és a sar ká ból ki for-
dult va ló ság gal, sza gok kal, for mák kal, szí nek kel.

Mint ha még egy lé pést tett vol na az abszt rakt irá nyá ba, an  nyi ra ab szur dak a Re mény
(2002) kö te té nek no vel lái. Az „1984” cí mû el be szé lé se nem csak orwelli al lú zió, ha nem 
sa ját ki te le pü lé sük évé nek is a meg örö kí té se, s fõ leg azok nak az er dé lyi ek nek lel ki drá-
má ja, akik en ge dély nél kül ma rad tak Ma gyar or szá gon a nyolc va nas évek ben, és a ve lük
egy nyel vû-nem ze ti sé gû rend õr ség elõl buj kál tak. Mint a leg több Csiki-írásban, nem 
tör té nik szin te sem mi, egy gyergyói há zas pár, a va sár nap reg ge li bol dog nyúj tóz ko dás 
he lyett – fél. Az as  szony az ágy ban fek szik, a fér fi az üve ges aj tó mö gött áll, le si az 
ud vart, lá ba jég be ol vad a hi deg mo só kony há ban, lúd bõ rös lesz a há tuk, s azon ta na-
kod nak, ko po gott va la ki, vagy csak egy jég csap zu hant le. Kí sér te ti es csönd. Ok ta lan 
ret te gés. A ki szol gál ta tott ság ért he tet len, még is tör vény sze rû ál la po ta.

Van az tán egy írá sa, amely rõl ta lán év ti ze dek múl va is vi tat koz ni fog nak fi lo zó fu sok, 
iro da lom tör té né szek, és ez a Re mény. Kosz to lá nyi az Es ti Kor nél ban ket tõs ön ma gát ír ta 
meg, Csiki Lász ló szét ha so gat ja az ént és a te ret, ös  sze za var ja a tár gyak és a tér vi szo-
nyát: „Nem egy tárgy – egy élõlényt rej tõ tárgy – önál ló su lá sá ról volt szó még sem. Azt 
je len tet te az el len té tes ol dal ra bu ká sa és meg ha tá roz ha tat lan irány ból hal lat szó ro ba ja, 
hogy szim met ria nem csu pán egy szok vá nyo san füg gõ le ges vagy víz szin tes ten gely men-
tén lé te zik, ha nem bár hol, és egy szer re több is.”

Elõ ször csak a jobb és bal ol dal föl cse ré lõ dé sét, il let ve egy más ba ol va dá sát ér zé ke-
li, mint ha egy tü kör be lé pett vol na be, az tán tes tet len né vá lik a fe le sé ge, il let ve hoz zá 
„csak nélküle” tud el jut ni, át lép nek egy más di men zi ó ba, ahol sú lyuk, anyag sze rû sé gük 
meg szû nik, leg alább is kér dé ses sé vá lik. Õ más egye bet akart el kö vet ni a sze re tett nõ vel 
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– és itt kö vet ke zik a ta lá nyos mon dat, fi lo zó fu sok szá má ra nagy fel ad vány: „Én nem õt 
akar tam ki sza ba dí ta ni az enyém mel szom szé dos bur ká ból, a vé let len tér fe lé rõl, ha nem a 
min den dol gok mé lyén kus ha dó tüzet.”

Nem ele gen dõ se a scho pen ha u e ri, se a kafkai, se a becketti vi lág em le ge té se, ez Csiki 
Lász ló te rem tett vi lá ga, bi zarr, fan tasz ti kus, és – ahogy õ ír ja a fül szö veg ben –„éppen
an  nyi ra fáj dal mas, mint amen  nyi re bol do gí tó, te hát abszurd”.

Te gyük hoz zá, amit õ nem mond ha tott ki ön ma gá ról: zse ni á lis.
Utol só, „hos  szú tör té net nek” ne ve zett re gé nye, az Ajak ír (2008), amely nek be mu ta-

tó já ra már nem tu dott el jön ni az Írók Bolt já ba, az Adam Adamból kí gyó zik elõ. Ott egy 
kis ko rú lány ne ve, itt egy fran cia par füm- és rúzs ügy nök üz le ti vál lal ko zá sa, de a rög esz-
me, hogy ajak rúz  zsal (ami al tes ti vib rá tor is le het a „first la dy” szá má ra!) kell meg öl ni a 
dik tá tort, a Ha za Bér cét és a fe le sé gét, már nem az ül dö zött fõ hõst kí noz za, ha nem sa ját 
tit kos rend õre it, ügy nö ke it, szá muk ra már ter hes, de in kább ve szé lyes lett az ön ma gát is 
pusz tí tó des po tiz mus.

En  nyi a tör té net, a könyv kü lön le ges ér té két, rang ját, akár csak ko ráb bi mun ká já ban, 
nem ez, ha nem a lé lek ben ke let ke zett tû rõ dé sek, fon cso rok, fruszt rá ci ók haj szál pon tos 
rög zí té se biz to sít ja. Még a leg na gyobb ran gú po li ti kai tiszt sem ké pes már egy irá nyú 
cél tu da tos cse lek vés re, a kí gyó a saját far ká ba mar.

„Bent is vol tam eb ben az ide gen or szág ban, meg nem is” – mond ja Kons tan tin 
Barapoulos, a Pá rizs ból ér ke zett ke res ke dõ. Min den ro mán fran cia imá dó, de for dít va 
nem így van, az il lat szerárus kí no san vi gyáz ar ra, ne hogy ro má no san, va gyis C-vel 
ír ják a ne vét: Constantin, mert õ a ne mes nem zet fia, az tán ki de rül, egy sze rû emig ráns, 
in nen me ne kült, ro ko nai él nek az or szág ban, van olyan je le net, amely ben nem le het
tud ni, szük sé ges-e a tol mács, vagy nem, hisz ért õ min dent, még is le for dít ják. Ál sá gos 
szín já ték ok gar ma dá ja a re pü lõ té ren, a szál lo dá ban, a cse hó ban, a va dász lak ban, nincs 
más em be ri lény, csak nyo mo zó, tit kos rend õr, ügy nök: be épí tett sze mély a re cep ci ós, a 
pin cér, a te le fo nos-kis as  szony, a szo bá já ba kül dött kur va, Lucille, s ami kor azt hi szi a 
rúzs árus, hogy va la men  nyi re ki is mer te ma gát eb ben fa lansz ter ben, ak kor ki de rül, még 
csak a dezinformátorok gar ni tú rá ján ju tott túl, most kö vet kez nek a ran gos pri bé kek, a 
tá bor no kok, azok rob bant ják ki a puc  csot, õk gyil kol ják meg a Ha za Bér cét és a fe le sé-
gét, s õ, aki ben föl sza kadt az egy ko ri iden ti tás, két ség be es ve kér de zi fû tõl-fá tól: Kik lõt-
tek, ki ket? „Kik gyil kol tak itt, Wudu?” … „Ezek ké pe sek el pusz tí ta ni az or szá got, csak 
hogy õk meg ma rad ja nak.” (441. o.)

Sen ki más nem ír hat ta vol na meg az Ajak írt, csak az, aki ott élt, aki bõ rén ta pasz tal ta 
meg a tör té ne lem egyik leg na gyobb té bo lyát, olyan sze rû a szer zõ és a té ma ta lál ko zá sa, 
mint Kosz to lá nyi ese té ben, ami kor meg ír ta Né ró, a vé res köl tõt. Csiki re me kel a dik tá tor 
há zas pár ge ne a ló gi á já nak (szin te tu do má nyos) le ve ze té sé vel: két azo nos ne vû gye rek 
ugyan ab ban a csa lád ban, ja ví tó in té zet, a köz bûn té nye sek kö zül ki emel ke dõ tör pe akar-
nok pót cse lek vé sei, a fe le ség sarlatánkodása a tu do má nyos életben…

Nincs vé ge-hos  sza an nak a leg ali zált bûn tény so ro zat nak, ame lyet a rend szer tett le he-
tõ vé, s ez a vég te len ségér zet csak is ab szurd be fe je zést in du kált, Csiki a kvan tum el mé let 
No bel-dí jas fi zi ku sá nak, Heisenbergnek két ege ré vel fe je zi be a köny vet:

„Ha egy egér be néz egy csõ egyik vé gén, a má sik egér pe dig a má sik vé gén, mi ért 
nem lát ják egy mást?

Mert az egyik szer dán néz be, a má sik csü tör tö kön.
En  nyi az egész.”

A „ha tá ro zat lan sá gi re lá ci ók” (Heisenberg) nem kön  nyû fel ad vá nyok.

•

Csiki Lász ló szín mû-, film -for ga tó köny vi és mû for dí tói mun kás sá ga kü lön ta nul-
mányt igé nyel.

•

Bécs ben jár ta kor (a Bor ne mi sza Pé ter Tár sa ság ba hív tuk meg) kér dez tük tõ le, mit sze-
ret ne meg szem lél ni a cif ra vá ros ban. „Azt a fa rön köt – mond ta –, amely be an  nyi sze get 
ver tek a ván dor mes ter le gé nyek, hogy tör zse nem lát szik. Úgy tu dom, majd nem szem ben 
van a be fa la zott szó szék kel.”

El men tünk. Meg néz tük. „Kár – só haj tott fel –, hogy be üve gez ték.”


