
Panek Zoltán:
Kihagyott szívdobbanás

Panek Zoltán kolozsvári író esszékötetét ol
vasva jól látni, hogya körkörös, pedánsan csil
logó mondatok közé rejtett önarcképekben "a
személyiség szabadságharca folyik". A jellem
zést, a mondatokon belül zajló személyiség
szabadságharcát üdvözlendő, ő írta le Mon
taigne-nyel kapcsolatban, de rá legalább úgy
áll, mint az esszé halhatatlan klasszikusára.
Panek onarcképei természetesen nemcsak a
mondatokba vannak bepréselve, szeppe tor
ritván az elemzések hőseinek gondolatvilágát,
hanem ott bujdosnak a mondatok közötti lé
legzetvételnyi szünetekben is. A pont után
észlelhető,másodperctöredéknyi csönd Panek
igazi világa: a nyújtózás, az erőgyűjtés, az el
meélesítés pillanata. hogy utána valami várat
lan következzék. Neki egy villanás is elég a stí
Iusváltásra, az éppen odaillő frappáns idézet
beemelésérc, a magyar és idegen klassziku
soktóI kölcsönzött hangra.

A megannyi maszk Panek valós arca - egy
szer Kosztolányi bőrébe bújik. másszor Ara
nyéba -, s utánzásaiban venni igazán észre,
hogy mégis mennyire ő. Mert ahhoz, hogy a
másik szerzö stílusát ismerjük, elöbb a magun
két kell tökéletesen bírni. Csak így válthatunk
át egy másik hangra, amely már a miénk, noha
a szövegben más betűtípussal van szedve,
vagyis jeleztetik: mégiscsak másvalaki vetette
elöszőr papírra azt, amit mi - játékból?, han
gulatszínesítőként?- magunkhoz édesgettünk.
Hogy ebben a játékos idézgetősdiben mennyi
báj van, csak az tudja, aki Panek Zoltán nagy
képűnek ható fintorai, az önimádás gesztusa
mögé is mer nézni. Értéktisztelet mindenképp
- és hallatlan ismeretanyag. Ismeretanyagon
természetesen nem csupán az alkalmi és
egyéb jellegű cikkekben. esszékben fölvonul
tatott szerzök életművénekés a velük kapcso
latba hozhatóknak kicédulázását értem, ha
nem az innen-onnan kiszakított idézetek meg
felelő használatát. Ismerünk szerzöket, akik
nem nagyon tudnak mit kezdeni az unos-unta
lan sajáttá "honosított" idegen szöveggel, írá
sukból kirí - így még a szerzö érvelését sem
erősíti - az idegen rész.

Panek, a mindig szellemesen csipkelődő és
többnyire a "boldog keveseknek" író esszéista,
nem ilyen alkotó. Ö abban is más, hogy azt hi
szi: minden klasszikus benne is folytatódik. Az
ösökre úgy tekint vissza, mintha helyette is
kimondtak volna valami fontosat. ami neki
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csak azért nem jutott eszébe, mert akkor épp
nem lehetett jelen. Ebben az öskeresö, száza
dok aforisztikus bölcseletét szinte sajátjaként
őrző gesztusban nem nehéz észrevenni a szel
lemi ember kötődését-vonzalmát régvolt ko
rok iránt. Amikor a bort még meszellyel mér
ték. amikor a színész - Arany János nyomán 
"szájhős, iszos, szélházi" volt, vagy "ember
iszap, ember-pocséta", és a léha, semmirekellő

emberre egyszeruen csak azt mondták: ká
kompilli". Ha egy kicsit is érezzük ezeknek a
szavaknak hangulatát. ízét, és a velük, haszná
latukkai létrehozható artisztikus légkört, meg
értjük Panek stíluskirándulásait. Dehogyis ál
lítom, hogy nem érdekli Montaigne, Shakes
peare, Petőfi, Krúdy, Tolsztoj - és hosszan so
rolhatnám esszéinek szereplőit -, de még
jobban érdekli a büszke, plasztikus nyelv.
amellyel napra nap örömet szerez magának.

A Kosztolányi Dezsöt ünneplő írás, az Anya
nyelvünk atyamestere két író boldog találkozá
sát rögzíti. Vallomása az anyanyelvről - hiszen
ő találkozott Kosztolányival - azért izgalmas,
mert úgy van telehintve a Nyugat egyik leg
nagyobbjától csent betétekkel, hogy a himni
kus köszöntőben már nincsen külön-külön stí
lussal fölismerhetö poéta, csak egyvalaki, a
kolozsvári író. Akinek a tiszta. világos anya
nyelv szívügye, aki ha megorrol valamely író
társára, "az édes, egyedülálló magyar nyelven
haragszik és hallgat". Nem mondja ki, csak
sugallja, számára a szavak megtisztítása egy
ben lelkiismeret-vizsgálat is. Már-már édes ez
a szimbolikus mese, de lehetetlen észre nem
venni benne a paneki esszé tartását és várat
lan - gyakran szójátékokban csúcsosodó 
meghökkentését, különlegességét. " ... estén
ként, rnielött elzárnám hazatérő rnunkából
megjövő szavaimat, előbb lábat rnosnak, mint
rendszerető gyermekek, megvizsgálom őket.

nehogy valami járványt hurcoljanak haza, ke
zet mosnak kötelezően. akkor is, ha nem kell
szégyenkezniök vagy valamiért mosniok a ke
züket ..." Az Anyanyelvünk atyamestere 
mennyi játékosság már a címben is! - valódi
stílusbravúr. hiszen a Kosztolányi kifejezései
vel elegyített paneki fohász egyetlen körkörös
mondatból áll, jóllehet terjedelme nyolc és fél
nyomtatott odaI. Kosztolányi kolozsvári kirán
dulását létrehozván a Kihagyott szivdobbanás
szerzője is mondhatná: "a nyelvet én nem hasz
nálom: hanem engem használ, a nyelv a belső

arcom" Hadd tegyem hozzá: ez a belső arc
mindig készenlétben van, akár az ügyeletes
orvos. Mi más, ha nem ez olvasható ki az egyik
Jeszenyin-versröl írott szellemes aggódásából?



"Jogos és szükséges tehát megmérni minden
mondat vérnyomását."

Ha furcsán hangzik is: Panek Zoltán mint
orvos? Igen. Verseinek, esszéiben is gyakran
idézett verseinek képi plaszticitása, bár a
mélységmámor gyógyító hatása kétségtelen,
gyakran magával ragadja a költöt is. Mégis:
szellemességével, érzést-gondolatot pontossá
tevő .myelvgrimaszaival" gyógymódot javall.
Ezekben a különc mondatokban öngúny van,
ugyanakkor protestálás minden tudálékos esz
mefuttatás, nagyképű kinyilatkoztatás ellen.
Műe!emzései is azért érdekesek - ha egyálta
lán lehet e szakszóval illetni mindig az érték
védelmében hadakozó eszmefuttatásait -,
mert anélkül lényeglátóak és pontosak, hogy
unos-untig idéznék a bevett irodalomtörténeti
kliséket. Hogyan is képzeli? .,Írásaimból 
írom egy sikerültebb mondatomban - olvas
sanak ki bármit (mindent), de ne magyarázza
nak bele semmit." Lehet-e valamit is belema
gyarázni azokba az írásokba, amelyekben a
személyiség szabadságharca zajlik. Íme az
esszékből szúrópróbaszerűen kiemelhető kű

lönc, de Panek Zoltán alkotásrnódjára annyira
jellemző mondatok: "Amennyiben figyelmünk
lankadna, tartsunk szünetet." - "A magány űr

hajóját viseljük valamennyien?" - "Világ-ön
tudat gyávái, egyesüljetek végre." - "Nehéz
fegyverekre és könnyűdalokra két kézzel szór
juk a pénzt ..." - "A szellem a müvészet for
májában voltaképpen erőszak; kikerülhetetlen
nagyhatalom." - " ... az embert nemcsak vá
gyai, hanem sérelmei is vezérelhetik." - És
végül: "Ne tessék megijedni; ezek nem egy
szabadgondolkodó, csupán egy szabadban-gon
dolkodó gondolatai."

Ez utóbbi a Vászonházam és vidéke című

esszéből való. Panek büszke arra, hogy örök
befogadta a sátorra alkalmazható szót - vd-

Teológia

Chiara Lubich: Legyenek mindnyájan egy
Már korábban is olvashattunk itt-ott különbö
ZŐ terjedelmű írásokat a Chiara Lubich által
meghirdetett lelkiségről és a Focolare-mozga
Iomról, vagy ahogyan a szerző mondja: Mária
rnüvéröl, Tomka Ferenc úgy válogatta össze a

szonházam - Gyöngyösi Istvántól. Őt is, mint
megannyi városlakót, a természet üdíti, tartó
sítja. Kirándulásaiban mégis leginkább a szel
lem gyarapszik. Esszéi alatt, a megírás dátu
mán kívül, gyakran a helynév is szerepel: sze
relmes földrajzkénr és legkivált azért, hogy rög
zítse: itt és itt, ez és ez foglalkoztatta. Az él
mény- és gondolatrögzítés helyére s idejére kí
nosan ügyel, hiszen az esszékből kiolvasható
onarcképek maguk is szinte önálló alkotások.

A Kihagyott szivdobbanás című kötetnek van
még egy nem eléggé méltányolható vonása.
Jól olvasható, szellemes irodalomtörténeti ka
lauz is, melybcn nem a kérdésfölvetés formája
- esszé, útirajz, levélváltás egy halottal stb. 
érdekes, hanem az eddig számtalanszor elem
zett életművekben észrevett új adalék. Panek
Zoltán mcggyözöen, nem kevés oldalvágással
vidítván a begyöpösödött elméket, Hamletet a
cselekvés hercegeként értékeli, filológiai bra
vúrral fedi föl Arany János egyik háromsoros
versének a befejezés hordozta üzenetét. Érzé
kenyen, nagy beleérzést tanúsítva elemzi
Tolsztoj, Babits, Krúdy, Móricz Zsigmond egy
egy müvét, és rajzol személyes élményeken
alapuló portrét Nagy Lászlóról, Majtényi Erik
ről, valamint az irodalombírálatot rnüvelö
egyik otthoni kritikusról. S ne feledjük, neki
köszönhetjük Dsida Jenő újrafölfedezését is,
melynek körülményeit a Sors elől srokve,
mégis szembe sorssal című esszé rögzíti. Egy
helyütt kinyilvánítja: "Az íráshoz jellem is
szükségeltetik. Ránk is vonatkozik. És ez alól a
kritika sem lehet kivétel, ha néha-néha meg
szerzett írói rangjáról nem akar lemondani."
Az esszében kalandozó, néha .Jrodalomtörté
nészként" is fontosat közlő író, kötete bizo
nyítja, a föntiek szerint cselekedett. (Kriterion)

Szakolezay Lajos

részleteket, hogy a gyűjtemény átfogó és teljes
képet ad Chiara Lubich életművéról.

Chiara Lubich a legkeresettebb mai lelkí
irók közé tartozik. Világos logikával, életsze
rűen, mesteri egyszerűséggel fogalmazza meg
az üdvösség útját. Nem új igazságokról ír.
Templomainkban immár kétezer éve hirdet
jük az itt leírtakat. Ami mégis új és magával
ragadó, az annak bemutatása, miként lehet a
mindennapi élet forgatagában egyre teljeseb
ben megélni az Evangéliumot, hogyan kell a
jelen pillanatot megszentelni, Isten akaratát
percről percre örömmel és lendülettel teljesí-
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