
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)
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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-

800

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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