
LE HET, MERT KELL
Hogy mi lyen köl tõ lett vol na Cseke Pé ter bõl, ha a Vi tor la-ének an to ló gia meg je le né -

se (1967) után nem hagy ja ab ba a vers írást – már nem tud hat juk. (Is me rünk olya no kat,
a kez de tek ben ná la nem töb bet mu ta tók, akik év ti ze des ki tar tás sal, ma már el is mert
po é ták nak szá mí ta nak.) Õ azon ban az al ka tá hoz job ban il lõ riporterkedést, a tény fel tá -
ró új ság írást és szer kesz tést vá lasz tot ta, eb bõl pe dig, a szo ci og rá fia fe lé kö ze led ve,
köny vek so ro za ta szü le tett; új ság író kép zés és si ke res egye te mi pá lya. Cseke Pé ter 
rá han go ló dott az er dé lyi örök ség va ló ságkö ze li ágá nak ku ta tá sá ra, így szü le tett meg 
az Er dé lyi Fi a ta lok cí mû, a dik ta tú ra be li cen zú ra okoz ta vi szon tag sá go kon át ment 
kö tet, és így ju tott el a vissza-vissza té rõ, Makkai Sán dor ál tal elõ ször föl ve tett „Nem 
le het” kér dés hez, amely re an nak ide jén Reményik Sán dor vá la szolt: „Le het, mert kell.”
A ki sebb sé gi lét ér tel me zé sek az óta is fog lal koz tat ják. 1990-tõl szá mít va Ko runk-szer -
kesz tõi mi nõ sé gé ben ugyan csak .

Most, ami kor el ér te a te kin té lyes het ve net (még nem a köny vei szá mát, ha nem élet -
ko rát te kint ve), il le ne egy más mel lé rak ni az ál ta la írot tak és szer kesz tet tek gyûj te mé -
nye it, ám ez na gyobb fel adat vol na, mint ami re egy ná la idõ sebb pá lya társ al kal mi lag
vál lal koz hat. Ke re sek hát polcaimon egyet az újabb köny vei kö zül, és be le la po zok. Tör -
té ne te sen A ma gyar szo ci og rá fia er dé lyi mû he lyei (Ma gyar Nap ló ki adá sa, Bp., 2008)
ke rül a ke zem be. „A tény szem lé let ti po ló gi á ja” cí mû fe je zet ben aka dok rá egy fon tos
idé zet re a len gyel Ryszard Kapuścińskitõl: „Ar ról, hogy ho gyan hal nak meg az em be rek
a fron ton, nem le het egy kom for tos szál lo dá ban, a csa tá tól tá vol ír ni. Hon nan tud ha tom,
hogy mi lyen a hely zet az ost rom gyû rûn be lül, mi lyen kö rül mé nyek kö zött zaj lik a harc,
mi lyen a ka to nák fegy ve re, öl tö zé ke, mit esz nek, mit érez nek? Meg kell ér te nünk más
em be rek mél tó sá gát, el kell fo gad nunk erõ fe szí té se i ket, osz toz nunk kell azok ban.”

A Lapidárium e mon da tai vissza for dít ha tók Cseke Pé ter éle té re, to vább ala ku ló
élet mû vé re. Az ost rom gyû rûn be lül volt és van le he tõ sé ge – ön ként vál lalt kö te les sé ge
– meg is mer ni a ka to nák fegy ve rét, öl tö zé két, ét ke zé sét, ér zé se it. És meg kell ér te nie
más em be rek mél tó sá gát. Er rõl épp a kö zel múlt ban adott jó pél dát, ami kor a Ko runk
súly pon tos lap szá mát szer kesz tet te a ro mán di asz pó rá ról. Ki tû nõ vissz hang gal a kö ze -
lebb rõl érin tet tek kö ré ben.

Az ost rom gyû rûk – 2015 ja nu ár já ban ta pasz tal ta a vi lág – leg fel jebb az alak za to kat
te kint ve vál toz nak. A tény fel tá ró aka rat te hát vál to zat la nul-vál to zó an kor sze rû, idõ sze -
rû. És hogy ez vi gasz tal ja-e a het ven évest? Min den eset re meg erõ sít he ti ab ban a tu dat -
ban, hogy fel tét le nül szük ség van rá.
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