
Máriás József

„AKIK JELEIKKEL OTTHONOSSÁ KÍVÁNJÁK
TENNI AZ OTTHONTALAN VILÁGOT”

– Cseke Gábor újabb köteteirõl1 –

Az utóbbi évtized munkásságának gyümölcseit tartalmazza Cseke
Gábor két új könyve: Riportok, olvasónaplók, áll egyik alcímében,
illetve Újabb olvasónaplók – áll a másikéban. Így, egybegyûjtve,

hû képet nyújtanak írójuk érdeklõdési körérõl, arról a szellemi látóha-
tárról, melynek kontúrjai csíkszeredai otthonában rajzolódnak ki.
Részleteiben, egyediségükben ismertek voltak, de együtt olyan egyéni-
ségrõl vallanak, aki hetvenes évei derekán, mintegy a Hargita csúcsáról
széttekintve vizsgálja mindennapjaink, egy régió s a távolabbi világ
spirituális életének bõven termõ gyümölcseit, átpréselve azokat a maga
rostáján.

Az érdeklõdést növeli, hogy az eddig ismert lírai és prózakötetek
mellett új ösvényre lép, mintegy visszaigazolva egy régebbi televíziós
nyilatkozatában elhangzottakat: „kinek mondanivalója van a világról,
az talál formát is hozzá – a forma a mondanivaló szolgája”. Elgondol-
kozom rajta: Cseke Gábor e szavait elsõ köteteirõl írott recenziómban
idéztem, 1971-ben. Tollán a mondanivaló és a forma is megtalálta a
maga mûvészi kifejezõdésének útjait, kötetrõl kötetre haladva, követve
õt, mind szélesbedett a kép, mind határozottabb kontúrokkal rajzoló-
dott ki az író portréja.

Maradjunk a költészeténél, újra keresvén az ösvényt, amelyet ifjan
választott, amelyen haladnia adatott. A beszédes kötetcímek – Déli
harang, Elveszett birtokok, Ellenállás, Az ítélet születése, Szerpentin
vándora és az önmagával való õszinte szembenézést involváló Tükörte-
rem… – mintegy elõre jelzik, sejtetik a szellemi betájolódás határköveit.
Ha belelapozunk köteteibe, fellelhetjük azokat a sorokat, amelyek
útjelzõként irányítanak, segítenek megérteni gondolat- és érzésvilágát.

1 Sorsok könyve. Csíkszereda, 2016, Hargita Népe Kiadó; Hadiösvények tegnap s ma.
Csíkszereda, 2018, Hargita Népe Kiadó.



Idézzem az ifjúi szándékot: „Minden gond hevít, / s nyomogatja / a
tett / billentyûit.” Tovább lépve, tágabb térbe illeszkedve: „– szeretném
szavaim felét a fél világra pazarolni, / s a fönnmaradó másik felet / a
többinek õrizni meg / – ha nem bírnak, / tudjak helyettük szólni.”
Miért is? „...sokat kell igazítanunk itt is, ott is e félkész világon.”
Hogyan is? „…szépen / igazul / elvszerûen / sose önzõn / bátran /
lelkesülten / bölcsen / másokért is / makacsul / utolsó leheletig /
mintha csak egy nap lenne az élet.” A kiteljesedés útjai nem mentesek
a rögöktõl. „…hibát hibára halmozva éltem / gyermeki szívvel gyanút-
lanul / olykor hazugságokat meséltem / és pofonok érkeztek válaszul.”
.Az önmagával szemben rendkívül igényes és õszinte számvetés során
elismeri: „valaha csalhatatlan voltam / valaha nagyon elbotoltam /
valaha voltam ami voltam”. Tudja, a tévedés, a botlás nem marad
megtorlatlanul: „körmünk alá néz az idõ / tegyétek ki a praclikat a
padra / jár jár szúrós tekintettel közöttünk / pálcát suhogtat nem
tudhatom / mit szól az én kezemhez csak / ha jól odapörköl”. Nem
hátrált. Az odapörkölések ellenére is kimondta: „távol mindentõl ami
távoli / elzárva mindentõl ami elérhetetlen / megfosztva mindentõl
ami reménytelen / marad a gondolat titkos csapása”. Mindenek
ellenére és dacára, költõi termése javát ismerve, ma is érvényesnek
érzem az 1988-ban írott soraimat: „versei a gondolkodás, a tudat, az
erkölcsi-etikai magatartás formálói, a felelõsség ébresztõi kívánnak
lenni.” „…harcolni kell kell kell kell / foggal körömmel / valami ellen
ami beléd szorult.” Teszi, bár tudva tudván, kihívja maga ellen a sorsot:
„nem kutya van a kertben, a gyûlölet / kopói cirkálnak álcásan,
szabadon, vajon melyik irányból / törnek rám hangtalan, lassított
iramodással / illeszkedõ, vigyorgó fogsorukkal, mely sose csattog /
mint a metróajtó, menthetetlenül összecsukódik”. Nem kívánt ma-
gános farkas maradni. Kereste azokat a kortárs magyar és román
költõket, akikkel összefogózva kérdezheti: „ki virraszt ezután velem
/ hogy jel legyen az életem?”

A prózakötetek sok szállal kötõdnek a közírói pályához, amely Cseke
Gábor létalapja volt: „tálcán kínálta” az életsorsokba kódolt eseménye-
ket, történéseket, melyeket, mûvészi képességeinek köszönhetõen, a
napi létezés síkja fölé emelve, írói kvalitásainak köszönhetõen szépiro-
dalmi alkotásokként járulhattak hozzá társadalmunk, a bennünket
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körül vevõ világ jobb megismeréséhez. A Tornác lapjain elénk táruló
falukép már nemcsak egy helység arcképvázlata, hanem a mezõségi
falvaké is; A bozót sem egyszerû oknyomozó riport, hanem egy tragikus
sors közösségi/emberi/lelki hátterének igényes rajzolata; az Álruhában
lapjai pedig az írótársak belsõ világával való azonosulási képesség
kivetítése. A prózaíró és a vele szemben álló világ együttélése súlyos
kockázatokat hordozhat magában, csapdahelyzeteket rejteget vagy
teremt. A politikum fölkapott témái súlyosan kihatnak a társadalomra.
Az író szellemisége, erkölcsi tartása határozza meg az arra adandó
választ. Adott idõben ilyen volt a vegyes házasságok témaköre, amely
a társadalmi béke, a többségi és kisebbségi nemzet egymáshoz való
viszonyulásának kérdésére adott pozitív válaszként vált propaganda-
eszközzé. Cseke Gábor az Érzelmes levelekben, Zsolt és Lia szerelmi
kapcsolatában ellenpéldával szolgált. Ma is elcsodálkozhatunk azon,
miként ment/mehetett át a cenzúra rostáján. Ilyen téma volt a
rendszert fenntartás nélkül kiszolgáló ember elvárt típusa. Cseke
Gábor regénye – Bármely rendelést vállalok – ismét szembement az
árral. Rámutatott, hogy a korlátlan szervilizmus mily súlyos erkölcsi
csapdába sodorja azt, aki bármely rendelést vállal. Ez a veszély azokat
sem kímélte, akik szolgálati kötelezettségükbõl, vállalt hivatásukból
eredõen, nem kerülhették el azt, hogy adott helyzetekben, idõpontok-
ban erkölcsi szabályaik, lelkiismeretük parancsa ellen cselekedjenek.
Cseke Gábor sem kerülhette el. Ám a Nagy Romlás után felvirradt
idõben volt ereje – a kor ismeretében párját ritkító módon – szembe
nézni önmagával, megírni a maga megrázó konfesszióját. A Jelentések
magamról „lelki szellõztetés” módjára, kendõzetlenül szól a korról,
önmagáról. Önkéntes, bátor elszámolás az életútról, amely neki kisza-
batott.

Miért is kellett ily messzire elkalandozni az életpályát felölelõ
idõben? Cseke Gábor alkotásainak ismeretében tudjuk igazán felismer-
ni, felmérni és méltányolni azt az igényességet, az önmagával és
másokkal – írótársaival, a társadalommal – szembeni szigort, igazság-
keresõ szenvedélyt, ami a most elemzésre, méltatásra szánt kötetekbõl
kisugárzik.

A Sorsok könyve elõszóírója megelõlegezi nekünk a könyv lapjain
elénk táruló kötet tárgyát/témáját/szándékát: „Az írások sorstragédi-
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ákat, sorsküzdelmeket, sorsvállalásokat mutatnak be. Tájékoztatnak,
elgondolkodtatnak és cselekvésre ösztönöznek.” Riportok, olvasónap-
lók – olvashatjuk az alcím szavait, amelyek a mûfaji keretet jelölik
meg. A primér élmény, a konkréton túl, az általános felé vezet, a belül
és kívül látószöge, az idõsíkok folytonos váltakozása teszi olvasmányos-
sá, vonzóvá az elemzésre kijelölt mûvet, életsorsot. Szemléletes példája
ennek a Vaszi Máriával készített interjú és az általa írott könyv
méltatásának elegyítése. Benne az egyeditõl jut el az általánosig. Mária
és sorstársai árvaházi mindennapjaitól a „szeretetlen gyermekek”
iránti gondoskodás szükségességéig, a mindennapok átélt szenvedése-
itõl, megaláztatásaitól „a szabadulás árvaságáig”, melynél „nincs vég-
zetesebb teher”. „Több szempontú élethistória”-ként aposztrofálja
Thamó Katának az elõbbihez hasonló sorshelyzetet feltáró könyvét,
mely „sûrû szövésû, sallangtalan, õszinte és hiteles vallomás egy másik
társadalmi kisebbség életformájáról, kirekesztettségérõl, boldogságigé-
nyérõl és hõsiesen viselt stigmájáról”. A bemutatást, elemzést összegzõ
következtetése: „nem csak a problémák kibeszélésének, hanem társa-
dalmi jóvátételének is nagyon itt lenne az ideje”. Illyés Gyula szavai
jutnak eszünkbe: „Mert növeli, ki elfödi a bajt.”

Érdeklõdéssel olvashatjuk az Orvossorsok fejezetcím által felölelt
írásokat. Semmelweis Ignác, Lénárd Sándor, Nyiszli Miklós, Albert
Schweitzer, Fejér Dávid / Kercsó Attila, Anton Pavlovics Csehov,
Heinrich von Benda más-más léthelyzetben, más-más korban éltek,
szabad akaratuktól vezérelve vagy kényszerhelyzetben, a közöny vagy
az ellenséges viszonyulás közepette is cselekedtek/gyógyítottak, testi
és lelki sebeket orvosolva törekedtek arra, hogy hívek maradjanak „a
közösségi érzületû erkölcsi hitvallás”-t sûrítõ esküjükhöz, a szenvedõk,
az elesettek szolgálatához.

Az olvasó számára közelebbi témakörbe vezetnek a Székelyföldi
történetek címû fejezet írásai, riportjai, könyvek/szerzõk méltatását
tartalmazó írások. Olyan szellemi térbe vezetnek, amelyek napjaink
valóságából kívánnak kiszûrni építõ, a magunk szellemvilágát is
bõvítõ/tágító gondolatokat. A tér, a Cseke Gábor által „bejárt” ösvények
mindenike a mai valóság eseményeit kívánja górcsõ alá venni, a pozitív
jelenségektõl a mûvészeti/irodalmi élet jelenségein át az egyéni alkotói
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szabadság, a felelõsségvállalás, elszánás következetes meg- és kinyilvá-
nulásáig.

Az indító írás a Nyirõ József temetése körüli bonyodalmat idézi
elénk, alkalmat adva a szerzõ számára, hogy a „töprengések naplójá”-
ban elmondja, kifejtse a maga véleményét az íróról, a végzetesen
átpolitizált/tematizált eseményrõl, melyben „jelentõsen sérült a kérdés
kegyeleti vonatkozása”. Mi is történt? Az ingamutató hol jobbra, hol
balra kilengései közepette elfeledkeztek az antigonéi elszánásról – a
holtat el kell temetni –, akkor is, ha szembe megy a kor, a hatalom
parancsaival, az uralkodó irodalmi kánon szemléletével.

Ennél barátságosabb mezõkre vezetnek a kortárs alkotók – írók,
költõk, fotómûvészek, közírók és tudományos kutatók – életmûvét vagy
annak valamely szegmensét bemutató írások. Sorra követik egymást
Ferencz Imre, Balázs Lajos, Székedi Ferenc, Gagyi József, Ádám Gyula,
Sarány István, Szabó Katalin munkásságáról, illetve köteteirõl/köny-
veirõl írott reflexiók, méltatások. Szolgálni akarnak, a közjót akarják
– egyetemes érvénnyel, a sajátosság tiszteletével. Õket már nem
kísérti/korlátozza a dogmatizmus, az irányított sajtócenzúra abban,
hogy sorsunkról, életünkrõl, nemzeti/nemzetiségi hagyományainkról
híven és felelõsséggel szóljanak, feltárva azt a szellemi hátteret, amely
cselekvõképességünknek teret s lehetõséget biztosít, hogy „fölfedezzük
a kitárulkozó, nyilvánvaló csodákat”, hogy szorgos szellemi munkásai
legyünk mindannak, amelyet „tudásból és teremtõ munkából itthon
kell megépítenünk”.

A kultúra és az éppen regnáló hatalom közti összefüggés bonyolult-
ságára, megoldatlanságaira vet fényt az Óriásmozaik címû riport. Elénk
idézi A bozót címû kötetének oknyomozó, tényfeltáró módszerét. Sõt
annál is többet: belsõ azonosulását a témával, amint maga is végig-
szenvedi Zsigmond Márton kálváriajárását, fájdalmas stációit, sokszor
magalázó küzdelmét a közönnyel, a bármily színezetû hatalomnak a
kultúrával szembeni méltánytalan praktikáival, eléggé el nem ítélhetõ
„szemléletével”: „ebbõl az értékbõl jobb lett volna egy darab útszakaszt
megjavítani”. Egy csinovnyik balkáni megszólalása lenne? Az „egy
évtizeden át »sajgó magánügy«” közösségi kérdéssé válik. Emberi/sze-
mélyes vonatkozásai, keserves mozzanatai juttatják el a mûvészt abba
a létállapotba, ahol már csak a természetfölöttiben lehet reménye:
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„Segíts Istenem, ha vagy!” Ugyancsak neki köszöni meg évtizedes álma
megvalósulását: „Köszönöm Istenem!” Mi vezette, mi éltette benne a
lángot, nem hagyva kihunyni az alkotás hevét? Nemes szándék. Azok
közé tartozott/tartozik – Ferencz Imre sorait idézve –, „akik jeleikkel
otthonossá akarják tenni /az otthontalan várost”.

A Hadiösvények tegnap és ma címû kötet az elõbbinél is szélesebb
rendet vág az alkotók/mûvek/eszmék mezején. Egyenes folytatása ez
a világ eseményeire, szellemi áramlataira, a történelem forgószelei
hozta/kínálta témákra figyelõ, azokra érzékenyen reagáló író munkás-
ságának. E kötetre is a sokszínûség, a témagazdagság a jellemzõ. Az
itt olvasható írások egy idõben jelzik Cseke Gábor világszemléletét, az
adott témához való kritikus, elfogadó vagy elutasító viszonyulását. Az
írások többsége elmúlt évtizedek valóságába visz vissza, de korántsem
öncélúan. „Nem annyira a múlt talajában, emlékeiben végzett ásatás
a célom, inkább a jelennel való, párhuzamosságok, ismétlõdések,
visszahangzások keresése és fölfedése.” És, mint ilyenek, szándékosan
vagy szándéktalanul, mai önmagunk, gondolkodásunk, világlátásunk
alakítása is.

Méltatásunkban nem a leltári megközelítést követjük. Ez túl egyszerû
lenne. A megközelítés szubjektív módja elkerülhetetlen. A bemutatást
– önkényesen? – témakörökbe sorolva kívánjuk elvégezni. Oly
módon, hogy a részletes bemutatás helyett fölmutassuk az egyéni
viszonyulás, értékítélet sorait. Ez segíthet bennünket abban, hogy
jobban belelássunk Cseke Gábor létérzékelésébe, világlátásába, ér-
tékszemléletébe.

Az elsõ körben a kötet írásaiból az egy személyhez/személyiséghez
kötõdõek révén indulunk el a Cseke Gábor által kijelölt virtuális
ösvényeken. Elsõként mindjárt a Petõfi Sándor élete és halála kínálta
rejtelmekre miként építhetõk hipotézisek, kezdeményezhetõk kutatá-
sok, legendák útján. Egy bizonyos: „Nem is csak költõ õ már a
szemünkben, hanem jelenség, erkölcs, magatartás, sors. Szimbólum.
Irodalmi téma, méghozzá gyakori s hálás.” A legendák mitologikus
körébe tartozik Jókai Mór regényhõse, Fatia Negra életútja is, kinek
– „mint alkotó magam sem tudom megmagyarázni, mi az, ami tartósan
megfogott a Nopcsa-féle személyiségben” – a nyomába ered, próbál
fényt deríteni a legenda hátterére. Ugyanezen az ösvényen találkozha-
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tunk Görgey Artúr nevével, akire Vörösmarty Mihály sütötte rá az
áruló lemoshatatlan bélyegét, amelyet a matuzsálemi kort megért
hadvezérnek mindvégig el kellett szenvednie. „…az áruló jelzõ osztoga-
tása továbbra is szerencsétlenül mindennapi gyakorlat; vagy legalábbis
könnyen kéznél van – nemcsak Magyarországon, de Közép-Európában
is. A mutogatással, a vétkek másokra hárításával ideig-óráig lehet
ugyan hangulatot és pozíciót nyerni, de nem illik sem a békeidõkhöz,
sem a demokráciához.” Idõben nagyot lép elõre, amikor emlékezõ
tanulmányában a volt pályatárs, Matekovics János életét és munkás-
ságát idézi elénk. Sorain átsüt a személyes ismeretségbõl fakadó
kapcsolat melege, az azonos sorsközösségben elviselt, megszenvedett
életérzés. Matekovics János idézett sorai – „bizonyos határokon túl a
kompromisszum jóvátehetetlenül beszennyez, és kiölhet belõled min-
dent, amivel csak együtt érsz valamit” – nemcsak az õ áldozatos sorsát
idézi, hanem egy kort, amely bilincsbe verte az alkotószabadságot.
Benne is, amint oly sok pályatársában is, ott élt az írás felelõssége,
mindvégig kereste a becsületes megszólalás lehetõséget, igyekezett
feltárni „életünk jelentéses konfliktusait”. Ilyen lehetõséget kínáltak az
általa indítványozott Ifjúmunkás Matinék; ilyen lehetõség lett volna
számára – ha a cenzúra nem gátolja meg – a drámaírás. Színmûvének
bemutatója „elvetélt szándék” maradt. „Annál nagyobbnak tûnik a
veszteség, hogy egy ilyen ígéretes mû annyi évtizeden át gyakorlatilag
szellemi karanténba került, a nyilvánosság számára olyan, minta nem
is létezne!” Költõi kérdés: vajon miért?

Ugyancsak a diktatúra éveihez – „a romániai »aranykorszak« kellõs
közepe” – kötõdik a városaink kényszerû metamorfózisát felidézõ
Változó valóság címû szociográfiai kötethez fûzött gondolatfüzér. Tö-
mör összegzése: „a kötetbe foglalt írások mindenike a romániai
magyarság önismeretéhez kíván hozzáadni egy-egy olyan részletet,
amelyben nyoma marad annak a változásnak, ami sorsában, anyagi és
szellemi létfeltételeiben, közérzetében városaink vonzáskörében bekö-
vetkezett.” Ennél is tovább lép, még konkrétabb példákat idézve: a
kolozsvári Hóstát negyed ledózerolását, az atyhaiak bánáti áttelepülé-
sét, a legényszállásokon élõk otthonvesztését feltáró tanulmányok
ismertetésével. A vérbeli újságírószimat minden témában lehetõséget
lát. Szemléletes példája ennek a jó száz évvel elõbb megjelent Kincses
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Kalendárium, egy, a békeidõkbeli szerelmes úrilány naplója, a párizsi
magyar emigránssorsot felidézõ regény, a hatvanas években letöltött
katonaidõ, Cseh Tamásék bakonyi kalandja, egy lektorálásra ajánlott
kötet margójára írott tanulságos gondolatok…

Az idõutazás legizgalmasabb momentumai az idõsebb nemzedék által
megélt/megszenvedett kort idézõ, a közelmúlt és a jelenkor történelmi
eseményeihez fûzõdõ írások halmaza.

Az indítást – az idõrendhez igazodva – a Gavrilo Princip szarajevói
merénylet felidézése jelenti. Hõs volt-e vagy terrorista? – tehetjük fel
magunk is a kérdést, amint jeles történészek is, anélkül, hogy általános,
„közös európai értelmezés”-t adnának/adhatnának/adhatnánk rá. Ha
õk nem, megadják rá a „sorscédulák”, azon személyek, akik –
hõsök/áldozatok – végigszenvedték a négyéves háború poklát. És
nemcsak õk! „…az irodalom színe-java kivétel nélkül megperzselõdik
a nagy háború bûvöletétõl.” Ki így, ki úgy – tehetnénk hozzá. Cseke
Gábor írása bõséges szemelvényt nyújt mindkét oldal, különösen a
háborút ellenzõk, a borzalmakat, szenvedéseket megidézõk táborá-
ból. Akkor is, azóta is ott lebeg fölöttünk a kérdés: „hol hát a háború
igazsága?” Kérdezhettük a második világháború idején, s annak
befejezése után is. Ez utóbbihoz kötõdik az Anne Frank naplója is,
mely a háború borzalmas szegmensét – a zsidóüldözést – tárta a
világ elé. „Ki akarta írni magából a rettegést, a bizonytalanságot, a
meg nem értést, a beléfojtott dühöt és lázadást, sok-sok tisztulni
vágyó zûrzavaros gondolatát és érzelmét.” A második világháború
hozadéka volt Erdély kettészakítása. Az „Észak-Erdély visszatérése”
keltette tömegujjongást nemcsak a kor sajtója tükrözte le, hanem a
kor magyar íróinak, különösképpen az erdélyieknek a megszólalásai
is.

A nemzetközi események sodrához tartozik a nemzetiségi sors, az
erdélyi magyar nemzetiség kiszolgáltatott élete. Irodalmi megjeleníté-
sének lelkünket ma is megborzongtató példája Dsida Jenõ Psalmus
Hungaricus címû költeménye, amely átszakította „a sokáig elfojtott
indulat gátjá”-t, oly emblematikus poéma, melynek „minden sora,
vonatkozása, motívuma nem egyszerûen csak szólam, propaganda,
hanem a legmélyebben megszenvedett költõ- és embersors.” Nemcsak
a Dsida Jenõé, hanem az erdélyi magyarságé is. Másfél százados
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irodalma van – Bem József felhívásától kezdõdõen – annak a törek-
vésnek, hogy Erdély népeit, különösen annak román és magyar
nemzettestét megbékélésre szólította. Mélységesen igaz Cseke Gábor
következtetése: „…ha alaposan szétnézünk magunk körül, gyakorlatilag
ott állunk, ahonnan elindultunk. Az elszabadult és visszahulló kövek-
nél.” Az oldást és kötést szorgalmazók közt ott találjuk „a románnak
nem túl jó, magyarnak nem eléggé magyar” Groza Péter börtönvallo-
mását, a benne megörökített õszinte, bár erélytelen gesztust az erdélyi
magyarság felé, aki „kettõs kötõdésében odáig jutott kultúremberként
mutatkozik be, aki a román és magyar nép érdekeivel azonosulva tud
és mer pártatlan lenni egy olyan korban, amikor ez a képesség csak
nagyon keveseknek adatott meg.” A küzdelem nem csak „hazai vizeken”
folyt. Szász Jánosnál az 1990-et követõ esztendõkben a kettõ ötvözõ-
dött: itthoni törekvéseit, a megbékélést, megismerést, közeledést
szolgálni hivatott román és magyar nyelvû lap kiadási szándékát
európai, sõt amerikai régiókban is megszellõztette, híveket, támogató-
kat keresett jogsérelmeink orvoslására.

Külön kosárba kerülhetnek azok az írások, amelyek a kommunista
diktatúrát idézik, annak ikonját, Sztálint és a sztálinizmust, amely
zsarnoki diktatúrába sodorta Közép-Európa országait is. A „Gazda”
halála átmenetileg hozott ugyan enyhülést, de béklyóiból csak évtizedek
múltán szabadulhattunk. „A letûnt világba óvakodó idõutazás” doku-
mentumok hosszú sora megidézésével értékelteti/tudatosítja bennünk,
olvasókban ama kor természetrajzát. Mindenik azt az elvárást igazolja,
hogy „a múlttal nem csupán elvekben kell leszámolni, hanem a lehetõ
legapróbb kérdésekben is.” Az említett és a késõbbiekben született sok
más alkotás, a megismerésen túl, a változás vágyát/igényét is magában
hordozta, segített a „föltápászkodásban”. A múlt század nyolcvanas
éveiben érlelõdõ, a kilencvenes évek fordulópontján támadt „európai
tavasz” fordulópontot jelent a Szovjetunió és a kelet-közép-európai
népek/nemzetek körében. Cseke Gábor arra figyelmeztet, hogy ennek,
a szabadságélményen túl, volt egy nemkívánatos hozadéka: „A széthul-
lás, a szétfejlõdés csak a térség nacionalizmusát korbácsolja fel, az
eddigi látszategyetértés egy pillanat alatt elillan, s maradnak a viszály,
az elégtételért lihegõ bosszúállás szellemei.” S még valami: „a Gazda
halott ugyan, de csontkeze, szelleme nem ereszt…”
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A kötetben olvasható írások közt találunk olyanokat is, amelyeket a
sztálini diktatúra kisugárzásaként, a szembenállás szimbolikus esemé-
nyeként tartunk számon. Hazai viszonylatban, negatív értelemben,
ilyen volt a Luka-ügy, pozitív vonatkozásban pedig az 1956-os magyar
forradalom és szabadságharc, amelynek értelmezésében, méltatásában
az irodalom is szerepet vállalt. A tiltás idején visszafogottan, 1990 után
nyíltan, a pro és kontra elvek, állásfoglalások, értelmezések ütközteté-
sével. Egyetérthetünk a szerzõ ama megállapításával, hogy „a higgadt,
valóban elfogulatlan ítélkezés még várat magára”. A mélyen megosztott
magyar szellemi élet, az egyre élesebb kultúrharc nem garancia arra,
hogy erre valamikor is sor kerülhet. Az események értelmezésében a
diaszpóra írói, történészei is hallatták, mindmáig hallatják hangjukat.
És ebben a kórusban azokra is oda kell figyelni, akik a kommunizmus
magyar arcára vetnek fényt. Közéjük tartozik Vándor Györgyi A rémü-
let éjszakái címû börtönnaplója, amelynek olvasásakor a szabadságba
beleszületett nemzedék sem olvashatja – ha ugyan kíváncsi rá –
elborzadás nélkül, kérdezve: ilyen embertelenség valóban megtörtén-
hetett? (És az akkori börtönökben szenvedetteknek, halálra kínzottak-
nak – a hiányzó légköbméterekért, a zsúfoltság vagy a napfényhiány
miatt – mely ügyvéd perelt kártérítést?!)

A világra szeizmográfként reagáló szerzõ figyelmét nem kerülte el
korunk legégetõbb, legvitatottabb kérdése: a világméretû migráció,
melynek hadiösvényein százezrek, milliók keltek/kelnek útra a háborúk
elõl menekülve, vagy egy jobb élet reményében. Írásának mûfaji
megnevezése: „megközelítési kísérlet (…) napló és jegyzetfüzet formá-
jában”. Reménye pedig: „ha végigolvasnak, és ezalatt egészséges,
emberséges gondolataik támadnak”. Invokációként értelmezhetjük azt
a megállapítást, miszerint „lassan minden globális, és egyetlen valóság
létezik: a bolygó annak minden gondja és kínja, szépsége, múltja és
jövõje – összeboronálva. (Ha ez nem tetszik valakinek, kereshet új
Amerikát magának – hódítani és kivándorolni.)” Mit vizionálhat ez a
gondolat? Nyitott a világ, univerzális schengeni övezetként járhatunk-
kelhetünk benne, minden személyi okmány nélkül? Minek hát a fránya
határok, különösen pedig a kerítések? A sorok olvastakor elgondolko-
zunk azon, hogy mely fogalom-meghatározás világosítja meg számunk-
ra az emigráns és a migráns tartalmát/értelmét?! Hasonlóan gondol-
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kodásba ejtenek a Hargita Népe hasábjain megjelent sorok: „a Nyugatra
tartó székely fiatal a nyugati polgár szemében semmivel sem különb
az Ázsiából, Afrikából érkezõknél. Ez is, az is bevándorló, jövevény.”
Ez az összemosás elfogadhatatlan. Hisz ki hallott arról, hogy a székely
kivándorló, Nyugaton munkát keresõ székely fiatal valamely nagyváros
központjában, parkjában sátort emelt volna. Nem arra törekedett, hogy
integrálódjék, tisztelje az õt el- és befogadó ország törvényét, hogy
megtanulja annak nyelvét, tisztelje kultúráját, gépkocsival rontott volna
a békés lakosság közé, súlyos életáldozatokat okozva, késsel hadonász-
va, sebesítve meg járókelõket?! Õk integrálódnak, idõvel pedig asszi-
milálódnak. Ezt megkönnyíti az a tény, hogy azonos kultúrkörbõl
jönnek. Senki sem tagadja azt, hogy az útrakelõket segíteni kell, mint
minden rászorulót. Ismeretes, hogy bõséggel akadnak negatív megnyil-
vánulások, ellenérzések. Akadnak vélt, gerjesztett, de akadnak valós
félelmek is. Ám az sem tekinthetõ mellékesnek, hogy valamely nép
félti identitását, félti országa évezredes kultúrkincsének elvesztését.

Kavarognak bennem a gondolatok. Kenyeres pajtásként, pályatárs-
ként, hatvanöt esztendõnyi ismeretség alapján hiszem és vallom: Cseke
Gábor mindenkor felelõs gondolkodó volt, olyan ember, akinek volt
bátorsága önhibáival, tévedéseivel is szembenézni. Hisz „a múlttal nem
csupán elviekben kell elszámolni, hanem a lehetõ legapróbb kérdések-
ben is”. Ezt, sokaktól eltérõen megtette a 2009-ben kiadott Jelentések
magamról címû önvallomásban, megtette egy, tizenöt évvel elõbb
megjelent vezércikkében – Érzékenyek vagyunk – is, melyet e kötetében
is közzétett. Jellemrajzához, személyiségjegyeihez hozzátartoznak az
1994-ben született írás vallomásos sorai. „…a jó szándékok is lehetnek
ám tehetetlenek: hullámtörõknek csapódók, a lehetetlenség faláról
visszapattanók, önmagukba bicsaklók. Fáj a meg nem értés, a nyilvános
beolvasás, ugyanakkor oly könnyen fekszik mindenkinél a sértés, az
odamondás szelleme. (…) Mindenki mondja a magáét, s miért is ne,
amikor nincs tiltva, hallgattunk eleget, ha kellett, ha nem, nem
mérlegeljük eléggé szavaink súlyát, de minek is, hogyha meghalt a
cenzúra, egyik szó olyan, mint a másik, elvégre mindenik benne van
a szótárban, s különben is, félre a tabukkal, a tilalomfákkal, hát nem
ezt akartuk valamikor? Vajon, tudjuk-e még, mit is akartunk?” Lesznek
olvasók, akik úgy érzik, hogy e kötet szavai nem riadnak vissza a
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hullámtörõkrõl, a lehetetlenség falairól. Szókimondó szándékának
akkor is hangot ad, vállalva annak minden ódiumát. Bizonyára õ sem
kívánja, hogy minden szavával, sorával egyetértsünk, de azt is sikernek
könyvelheti el, ha írásai az olvasókat elgondolkoztatják.

A címként választott idézetben önkényesen megváltoztatott szó –
várost/világot – nem a pontatlanság mûve. Olyan intenció, amellyel e
kötetek szerzõjének szándékát kívántam érzékeltetni. Azt a szellemi
otthonkeresõ/otthonteremtõ, bennünket gazdagító szándékot, amely
Cseke Gábor tollát vezette, és vezeti ma is…, remélhetõleg még sok
éven át.

Erdély, 2007
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