
ket és vértanúkat idéz: a barrikádokon harcoló
lányokat és fiúka t, akik közül jó néhányan let
tek a forradalom áldozatai. Sírjuk névtelenül
emelkedett a tereket. miközben szeretteik re
ménykedtek: hátha... A felelős, önfeláldozó, a
haza fogalmát szentnek hívő megérés napjai
voltak ezek.

S láttad a hirtelen
férfh.á érett kamaszt?
Ki félni sem meri
csaképpen reszketett
ujja helyett szívével
illette a jégrúzsos
ravaszt (...)
talán ez volt
a dobtárban az utolsó töltény
Ki volt ő: egy szent süvölvény
(később mikor márfelnőtt)
bitóra küldte az önkény!

Az eposz számomra legfontosabb gondolatai
nak egyike: "ők kísérték csak - igazán a nagy
betűs - szabadságot!" Valóban ők. Egyiküket,
tizenéves fiút, katonasapkában ábrázolja az il
lusztrátor. Vonásain nem mutatkozik hősi el
szántság. Gyermek-vértanú, kinek szívében élt
"az elszánt álom", "szájukban tán az első - kö
högtetően fojtó - olcsó cigaretta", de szívták
elszántan, és feltekintettek "a szabadabb csilla
gokra" . Szemben velük a tankok, megcsapta
őket a halál hidege, de kűzdöttek, s néhány
napra megízlelhették "a győzelem örömét".

Következik az utóirat, "a ködülte vasárnap
pal" induló történet, "amint az árulás szennye
kiáradt - a tizenkét fényes napra - a tereken a
friss sírokra - az elfagyott krizantémokra" .

Egyenlőtlen harc áldozatai. Nevesíthető és
névtelen hősei egy eleve reménytelen szabad
ságharcnak:

De az arcok velünk maradnak
de a szemek velünk maradnak
az idő ezüst orsóján a képek
visszahozott örök emlékek.:
Fényeskedjenek az időben: Ámen!

Az eposz második nagy egysége visszatekintő,

a történések igazi, élő tanulságával szembesít.
"Véghez vittem immár..." - idézhetné a költő.

Névtelen hősei az égből, a halhatatlanságból te
kintenek ránk, mint A szigeti veszedelem bátor,
önfeláldozó hazafiai. Hiába volt "Sortüzek gya
lázata Magyarország", "március idusa lángolt
- egy letiport nemzet szívében", s gyalázatos
árulásunk volna, ha e láng kialudna, s talmi
múló álértékekre tekintenénk készségesebben.
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Az Angyalt idézi a költő, akárcsak 1956 karácso
nyán Márai tette. "Es a kereszt hirdette: valóban
győztek, / hiszen emlékük marad a legerősebb!

/ Romolhatatlan arcuk, mint a márvány, / Isten
elé tett memorandum: fényes kiáltvány!"

A téveszmék és fegyverek rabságában seny
vedő világ lehetséges megváltását ígérte e rövid
és vérbe fojtott fellobbanás, amely csodálatot
keltett, önvizsgálatra késztetett. s azt is igazolta,
hogy a nyugati nagyhatalmak restek voltak a
jóra. A történelmi alapigazságok verssé lénye
gítése Nagy Gáspár és társa kivételes - remél
jük: kivételes hatású - vállalkozása, amely
megmozgathatja a kihűlő érzéseket. 1956 ese
ményeinek elég - de nem elegendő - irodal
mából (legutóbb ismét Pomogáts Béla gyűjtött

egybe szép csokornyit Nagyváradon megjelent
A szabadságról és a zsarnokságról című antolögiá
jában) ezért is kiemelkedik ez a kötet, amely
nemcsak maradandó művészi értékei miatt le
hetne "kötelezőolvasmány", hanem lélekemelő

azonosulása miatt is. Higgyük a költővel, hogy
"az október végi tiszta lángok" a nemzet "szívé
be égették a szabadságot!" Adja Isten, hogy ilyen
szívvel őrizzük a lángot! (Püski, Budapest, 2006)

RÓNAY LÁSZLÓ

ZSILLE GÁBOR: "ISTEN MAGYAR
NÉPÉNEK SZOLGÁJA"
Kuklay Antal élete vallomásai és írásai
tükrében

A beszélgetés-könyv sajátos műfaj, hiszen a dis
puta mindkét szereplője - a kérdező és a vála
szoló is - aktívan részt vesz a minél alaposabb,
minél több színt fölhozó portré - a szolgálatra
fölkent, az Isten és az ember bűvkörében élő, s
az innen nyert erőt mindig jobbításra használó
pap karakteres arcának a megrajzolásában.

A körömi csodát - nevezzük így Kuklay An
talt -, a hit terjesztésén kívül népszolgálatot is
vállaló tudóst (írót, művészettőrténészt) az a
Zsille Gábor faggatta, aki - éveket töltvén a
szemináriumban - nem csupán a teológiában
járatos, hanem a szépre fölöttébb érzékeny köl
tő és műfordító is.

Egy több mint fél évtized előtti "interjúból"
emeltetett ki a könyv homlokára írott cím. Mi
kor is az Igen által megszólított "Ki vagyok, mit
akarok?" kérdésre az alábbiakat felelte: "Isten
szolgája vagyok. Isten népének szolgája. Isten
magyar népének szolgája. A szolgálat által üd
vözülni akarok."

Az életút - Kuklay jövőre lesz hetvenöt éves
- bebizonyította, hogy nincs az a stáció (börtön,
vallatás, megaláztatás), aminek boldogságos



szenvedése ne faragott volna valamit az ember
arcon, ne keményítette volna a jellemet.

Az igazságra vágyóra, a népet - vallási kö
zösségét - fölemelni akaróra mindig leselke
dett valami veszedelem. Pappá szentelése ab
ban az időben történt - az ötvenedik
évfordulón, 2005-ben több helyen (Kőrömben,

Debrecenben, Márianosztrán) mutatott be ün
nepi aranymisét -, amikor ~ politika véres
karddal irtott a hit nádasában. Am a koncepciós
perek, a rendek fölszámolása, a különféle
attrocitások sem tudták megtörni a lélekben
erőseket. ("A hejcei püsöki kastélyból az ötve
nes években afféle püspöki internálótábor lett.
Oda száműztékazokat a püspököket - így pél
dául Pétery József váci és Badalik Bertalan
veszprémi püspököt -, akik nem voltak hajlan
dók teljesíteni az állam követeléseit.

A "rémdrámák", mint az újhatvani (lásd: Te
meztelen Krisztus,hol hagytad az ingedet? Ference
sek a feloszlatás idején), meg az azt követő bör
tönbüntetések csak erősítették a hitük s lélek
igazságuk mellett kitartókat, hogy Isten országa
nem más, mint belső szabadságunk megélése.
A szerétet-himnusz akkor is összetartó erő, ha
éneklői nem a Paradicsom pázsitján, hanem a
gumibottal-szuronnyal sakkban tartott rendhá
zak véres lépcsőin, vagy a "bajszos püspökök",
az Allami Egyházügyi Hivatal civil tisztviselői

által ellenőrzött - lehallgatókészülékeket mű
ködtető, a besúgói rendszer kialakításától mocs
kos - úton jártak.

"A hitvalló keresztények bizonyos értelem
ben katakombákba kényszerültek" - ebben
benne volt a valóságos börtön veszélye is -, de
a meggyőződésük mellett kitartók tudták, hogy
áldozatot kell hozni a papi hivatásért. A kéte
lyek, félelmek mit se számítottak - "mi, sáros
pataki katolikus diákok teljes szívvel-lélekkel
ellenálltunk a kommunizmusnak" -, s jól lát
ható, hogya mostani, filozófiával, költészettel,
művészettörténettel, családszolgálattal stb. fog
lalkozó bölcs gondolatvilágának a csírája - az
egyenes gerinc, a közösségért való áldozatválla
lás (Kuklaynál ez iiriim-munka), a nyílt szembe
nézés - már a fiatal, éledező szellemtől sem
volt idegen.

Hogy a hívek által csak Tóni atyának nevezett
tudós pap idáig jutott (a körömi kastély hosszú
ideje egy életforma, egy gondolkodásmód, egy
hitvallás, egy erkölcs összetoborozta nyáj szim
bóluma), az köszönhető a gyerekkornak. a rö
pülés vitor1áit feszítő családi környezetnek, a
sátoraljaújhelyi és pataki gimnáziumnak, a sze
mináriumban eltöltött - 1956 fáklyája által na
gyon is megvilágított - éveknek s a világosság
keltette fény megtapasztalásáért elszenvedett, a
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tanulás időszakát meghosszabbító börtön-rab
ságnak (1957 májusában tartóztatták le, s a rá
mért tíz évből hatot le is töltött; bűne? - a hiva
talos szakzsargon indoklásával Lnépi demok
ratikus államrend megdöntésére irányuló" stb.
stb.] ellentétben - mindössze annyi volt, hogy
a forradalom napjaiban néhány társával járta a
pesti kórházakat, betegeket, sebesülteket gyón
tatott és áldoztatott).

Ez mindössze a kezdet volt (az egyházi ira
tok átmentésében való tevékeny részvétellel, a
börtön "fordító irodájának" kijózanító nyelv
buzgalmával és a sanyarú körülmények között
végzett mise - pár szem mazsolából préselte
tett a "bor" - feledhetetlenségével).

A kezdet, ám ez az alapozó időszak tartja a
tornyot, feszíti a kupolát. Mert a körömi katedra
lis - találkozóhely, filozófiai központ (Jacques
Maritain, Dabóci Mária), történelmi mementó
(Körömi Rákóczi Hagyományőrző Egyesület),
családgondozó lelkület, a szegénység - cigá
nyok - munkájával való fölemelkedésének a
példája - attól lélegzik, harangzúgásnál erő

sebben, hogy egy megszállott ember, a falu plé
bánosa, a művészet történésze, az irodalom (fő

képp Pilinszky János) tudós magyarázója, aki
egy személyben restaurátor és takarító, müfor
dító és gépkocsivezető meg sátorverő. vagyis
néven nevezve: Kuklay Antal hosszú ideje erő

sen és határozottan, ám a derűnek is helyet en
gedve, a talpán áll.

A különféle, nem mindig a vallással össze
függő torzsalkodások miatt korábban egy-egy
elődje csupán pár évet tudott lehúzni ebben a
- lélekőrző angyalához illő megnevezéssel 
tündérifaluban, míg ő több évtizedet. Ahol ódon
könyvek és gyakorta családostól idejárogató za
rándokok zengik az Isten dicsőségét - avval is,
hogy megpróbálnak emberi módon élni -, ahol
az ónodi országgyűlésáltal kiterített asztal s az
azt övező emlékhely önismeretre sarkalló pél
da, ahol Pilinszky - megistenülve, mert a szel
lem valódi hozzáértővel találkozott - körömi
díszpolgár lesz, ahol az 1991-ben létrejött Con
ditio Humana Alapítvány ezer féle módon segí
ti a sérült gyerekek fölépülését.

Ez a beszélgetés-önéletrajz arra ugyancsak
jó, hogy lássuk - a hely ettől lesz "világköz
pont" - a hitben fogant, de a nép fölemelkedé
sére minden józan elmével szövetkező akarat,
jobbító szándék, nemes ügy érdekében végzett
szolgálat kiteljesedését. A mosoly Kuklaynál
nem bújik a papi talár mögé - Eva Hoffmann:
"Tóni valódi esztéta és világfi" -, hanem to
borzó jellegű: akit megérint, az részt vehet - és
többnyire részt is vesz - az önként vállalt ir
datlan munkában. Azt vallja, hogy a társada-



lomnak minőségi emberekre van szüksége, s ezért
nem szűnik fáradozni: épít, teremt, ahol éri.

"A te derudet nem befolyásolhatták külső

dolgok, hiszen gyökere Benned van, a lelkedből

sugárzik" - írta Dávid Katalin a pár év előtti

születésnapra.
A művészettörténész - saját reneszánsz fé

nyét átsugároztatva - a másik művészettörté

nészben megtalálta azt a fókuszt, ami - túllép
ve irodalmon, művészeten - anyagi valóságga
válik: a munka, a cselekvés, a segítő akarat mo
torja lesz. Miben hisz ez a derű? (Szent Pál
korintusiakhoz írott második levelét Kuklay is
idézi.) "Nagy türelemmel, / Megpróbáltatás
ban, szükségben, szorongatott helyzetben, / Ve
rést szenvedve, tömlöcben, zendülés közepette,
/ Fáradozásban, virrasztásban, böjtben, / Tisz
taságban és tudásban, / Béketűrésben és jóság
ban, / A Szentlélekben és őszinte szeretetben, /
Igazmondásban és Isten erejében..."

Hisz és cselekszik; "Mint akiknek semmijük
sincs, de mindenük megvan",

Mindez, magyarán ez a példázatos élet elég
volna ahhoz, hogy kézbe vegyük az "Isten ma
gyar népének szolgája" című könyvet. Elsőbben

azért, mert Kuklay Antal életrajza, mesélőked
vét sem feledve, lebilincselő. De ennek a hol
anekdotázó, hol a szellem magasában lakozó
mesélésnek kitűnő kerete van, ami pedig az
író-riportert, Zsille Gábort dicséri.

A hét napra osztott beszélgetés - hangulati
előképekkel.megannyi dokumentummal fűsze

rezve - valósággal pezseg. A riporter könyvé
nek hősével az egész tájat bejárja - portákba és
gondolkodásmódokba is betekint -, hogy még
hívebben tudja visszaadni egy eleven élet, a köz
séget és az országot is fölvillanyozó körömi ma
gatartásforma hihetetlen erejét. (Uj Ember, Bu
dapest, 2005)

SZAKOLCZAY LAJOS

1956. MAGYAR ÍRÓK NOVELLÁI

A Noran Könyvkiadó az 1956-os forradalomra
tematikus novellasorozatának új kötetével em
lékezik. A huszonhat novellát a szerkesztői

szándék a forradalmi események kronológiai
sorrendje szerint rendezte. Elgondolkodtató, és
a forradalom/a forradalmak sajátságosságára
utaló, hogya tényleges harcokról, forradalmi
napokról jóval kevesebb novella született. Az
események "holdudvara" és utórezgései teszik
megérthetővéa történteket. A férjét reményked
ve-reménytelenül visszaváró asszony története
(Mándy Iván: Temetők), a szerelmét s vele együtt
emberi tartását elvesztett nő kálváriája (Eörsi
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István: Történetek a hideg faházban) az emberi
veszteségekről, az illúziók fájdalmas elszürkü
léséről. hiányáról élesebb, tisztább képet nyújta
nak, mint megannyi harci krónika. Kertész Imre
Az angol lobogó című remekében éppen a leírha
tóság, megfogalmazhatóság problémáját fesze
geti. Hogy mi a fontos és mi a jelentéktelen egy
történetben, megragadható-e maga a Lényeg,
hiszen "az irodalom oldószerében áztatott meg
fogalmazások" nem "életszeruek" számára. S
mégis, a hazugság valós világához képest az
írás-olvasás fiktív világa igazabb, "hazug, de él
hető". Az öndefiniálás követelményét általános
érvényűvé emeli: az élet akkor élhető, ha megfo
galmazható, ez azonban az adott korban lehe
tetlennek bizonyult.

Igy születik meg az önmagával szembesze
gülő életelv: a paradox világban egyetlen maga
tartás hiteles: a "megfogalmazás nélkül leélt
élet mint megfogalmazás", az öntagadás mint
alkotás. A különböző történelmi korok egymást
követő abszurditásában nem is lehetséges más
attitűd: "a totális háború rombolását a totális
béke avatta teljes és mondhatni, tökéletes pusz
títássá" - a világ nem relativizálódott, hanem
megtagadta, önmaga ellenébe fordította legtisz
tább, legegyszerubb alapfogalmait.

Az egyénként megélt, az Egészet tekintve tö
redéket jelentő mozzanatokból áll össze a teljes
történet (maga a forradalom), melyből az emlé
kezet aztán történelmet alakít. Az események
fősodrában a szereplők gyakran értetlenül, vagy
éppen ellenkezéssel téblábolnak. Ferdinandy
György hőse éppen a börtönből szabadult, értet
lenkedve és bosszankodva hagyja magát a lelkes
tömeggel sodortatni, civil fényűzésnek érzi az el
vont szabadságvágyat az Ő megszenvedett rab
ságával szemben. Bizalmatlansága nem teszi le
hetövé. hogy felismerhesse a körülötte zajló
események jelentőségét. (Az a nap)

Aczél Tamás száraz, hivatalos hangnemű.

mondhatni jegyzőkönyvbentudósít egy villa la
kóinak 1939 és 1956 között történő sűrű cserélő

déseiről. Tárgyilagosságán - szándékoltan 
átüt az iróniával párosuló döbbenet 'e viszony
lag rövid korszak gyakori hatalom- és szemlé
letváltasán és embertelenségén (Egy vii/a törté
nete). Orkény István Csermlényi Viktora éppoly
elvtelenül és céltalanul tévelyeg a forradalom
utáni emigrációban, mint amilyen arctalanul és
önmagában jelentéktelenül zabálja később a
fánkokat a Macskajátékban. S amikor létének
ürességével szembesül, megöli azt, aki tükröt
tartott eléje (A hattyú halála).

A forradalomnak nem következménye, in
kább része az emigrációba való menekülés. A
határ nem országhatárt jelent többé, hanem élet


