
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



és halál, börtön és rabság, megújulás és hűség

közötti nehezen átléphető mezsgyét. Az idős

egyetemi tanárt felismeri, hogy számára az el
menekülés egész életében vallott elveinek a
megtagadása lenne; tanítványa számára ugyan
az egy hiteles élet lehetőségét jelenti (Déry Tibor:
Számadás).
. Szép és bizakodó zárszava a kötetnek Göncz

Arpád rövid története, a Hazaérkezés. Szeretteit
látva, a (múló?) szabadság pillanatát átérezve
az egykori fogoly különbékét köt a világgal. Ta
lán ez az egyetlen járható út.

A szerkesztési elv indoklása, magyarázata a
fülszövegben. hogy "történelmünk egyik leg
drámaibb időszakának irodalmi, mégis hiteles
feldolgozása" lesz lehetővé általa. Ehhez min
denképpen fontos adalék lehetett volna, ha jelö
lik a novellák keletkezési idejét is. Alaposabb
korrektori munkát is minden bizonnyal megér
demelt volna a kötet. tNoran, Budapest, 2006)

BENK6GITTA

A FÉNYGYÚjTOGATÓ
Böjte Csaba atyával beszélget Benkei
Ildikó

Csaba testvér, dévai ferences atya, az elhagyott,
árva gyermekek, a szegények és elesettek gyá
moIítója (www.devaigyerekek.hu) ma már foga
lom a kárpát-medencei magyarság és a magyar
katolicizmus körében. Ezért is rendkívül találó a
kötet címe, hiszen ő valójában a remény fény
gyújtogatója a szétesett társadalomszerkezetű,az
elvándorlásnak és beolvadásnak/beolvasztásnak
kitett erdélyi magyarság körében, melynek valós
helyzete és állapota köszönő viszonyban sincs
azzal a délibábos álomvilággal, amellyel a kor
társ romantikus nacionalizmus ámítja önmagát.

Az olvasó a beszélgetésben feltárulkozó szer
zetes élettörténetébőlés józan, sokszor igencsak
pragmatikus gondolataiból (románsághoz való
viszony, kettős állampolgárság kérdése, ma
gyarságkép, csángóság) nem csupán a megal
kuvásra képtelen embert, illetve cselekedetei
nek és egész életének mozgató rugóit - hit és
szeretet - ismeri meg, hanem bizonyos mér
tékben betekintést nyer magába a kisebbségi
létbe is egy nemzeti-kommunista, majd pedig
egy önmagát (Ion Iliescu szerint) eredetien "sa
játságos" demokráciának nevező román dema
gógiában, ahol tanúi lehetünk a kisebbségi
(ön)érdekvédő politikusi-gazdasági réteg foko
zatos (ellbalkanizálódásénak.

Csaba testvért tulajdonképpen egy vers mi
att elítélt édesapja nagyon korai elvesztése ve-
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zette el arra, hogy mindenekelőttaz emberi bu
taságot és gonoszságot fenntartó, illetve a
személyes felelősségmentességet lehetővé tevő

rendszer ellen kell harcba szállni - az embe
rért, hogy valamiféleképpen fény gyúlhasson
benne. Es hol lehet/érdemes ezt elkezdeni?
Kétségtelenül a gyermekeknél, akik tele vannak
kibontakozásra váró "rejlő értékek"-kel, "Segí
teni kell agyereknek - mondja -, hogy meg
találja helyét, hogy felfedezze magában azt az
értéket, amit őáltala akar Isten kimondani"
(17-18). Ehhez azonban emberhez méltó családi
háttér, légkör szükségeltetik. Ezért is tartja fon
tosnak a gyermekek mellett a családok segíté
sét, felkarolását is.

A jelen emberségessé tétele és a jövőért való
aggódás mellett Böjte Csaba nem feledkezik
meg a múltról sem. Hiszen a múltját nem vagy
félreismerő, azt mellékesnek tekintő, meghatá
rozható identitással nem rendelkező egyén
vagy közösség óhatatlanul tudathasadásos álla
potba kerül. Erdély magyar múltja emlékeinek
a megőrzése így került Csaba testvér látóterébe.
Ennek első lépése a marosillyei Bethlen Gábor
szülőházmegvásárlása a közösségépítés szolgá
latába történő állítás elképzeléseivel. Szerinte
ugyanis "a tudat, hogy Bethlen Gábor vívódott,
küzdött értünk, tartást, erőt kell adjon mind
annyiunknak" (128).

Végeredményben Böjte Csaba miért is jelent
kezett ferencesnek? Mert "ugyanúgy, ahogyan
a mai fiatalok - mondja-, én is éreztem, hogy
valami jót, valami szépet kellene tenni. Végül is
az élet egyszeri lehetőség" kár lenne kompro
misszumok alapján leélni. En is valami olyasmit
szerettem volna tenni, amiért megéri, hogy az
ember reggel felkel, egész nap fárad, mert ha
visszanéz, azt látja, hogy maradt utána valami.
Azt látja, útja végén, hogy érdemes volt!"
(12-13).

Csaba testvér élettörténete azt mutatja, ho
gyan lehet (és kell) ma magyarnak és katolikus
nak lenni a Kárpát-medencében. Minden élet
nek megvan a maga értelme, ezt azonban
mindenkinek magának kell megtalálnia. A fia
talok számára - különösen, ha már erőt vett
rajtuk az életuntság és az érdektelenség - eb
ben a keresésben az olyan egyéniségek szemé
lyes példája, mint Böjte Csaba kétségtelenül az
út- és fényjelző szerepét töltheti be, hiszen hívő

és nem hívő számára egyaránt lehet/van üze
nete. (Magyarnak lenni, 8; Kairosz Kiadó, Buda
pest, 2006)
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