
A térbeli-időbeli nagyítással bemutatott törté-
netek áldozatai csak keresztnéven szerepelnek: az
író részéről tudatos és vállalt, célzott etikai gesztus:
méltóságukat megőrizve ne kelljen újra meg -
merítkezniük a szégyenteljes gyalázatban, amely
nem az övék, de mindent és mindenkit bemocskol.
A könyv utószavában elhangzik: a közelmúlt
meg ismerésének kötelességét erősíti a korunk-
ban tapasztalható „magyar fasizmus ébredése”.
Nem múltbéli, hanem mindig újjáéledő jelenségek
megértését szolgálja a mű, s bár rémületes és
megrendítő, ismerni úgyszólván erkölcsi köteles-
ségünk. (Kalligram, Budapest, 2016)

BENKŐ GITTA

SZÉKELY JÁNOS: 
A NYUGATI HADTEST

A határon túli magyar irodalom nem, vagy nem
a kellő mértékben épül bele a közelmúlt és a je-
len irodalmába. Ez a nem túl eredeti megállapí-
tás a tavaly megjelent Székely János-kötetet, A
nyugati hadtestet olvasva hasított belém. Az el-
beszéléskötet először 1979-ben látott napvilágot
Romániában a Kriterion Kiadónál, majd három
évvel később újból. Azóta se ott, se itt. Érthetőbb
volna a helyzet, ha Székely a nyugati magyar iro-
dalom képviselője lett volna, és így kerül szélár-
nyékba. Ráadásul az egykori szocialista országok
között a kulturális együttműködés megkönnyít-
hette volna a marosvásárhelyi szerző dolgát Bu-
dapest irányába. Ám ennek éppen az ellenkezője
történt. Székely alkotói státusza annak figyelem -
bevételével még különösebb, hogy magyarországi
színházak is bemutatták a Caligula helytartója, a
Protestánsok, Vak Béla király és a Mórok című drá-
máit. Igaz, a bemutatás helyszínei és az előadá-
sok sűrűsége azt jelzik, hogy a hatalom gondo-
san ügyelt arra, ne keltsen nagyobb feltűnést a
szerző drámaírói teljesítménye hazánkban.

A nyugati hadtest műfaji besorolása szerint no-
vellafüzér. Az Ajánlással együtt tíz fejezetből ál -
ló kötetet az elbeszélő személye köti össze, és
lazán az a történetszál, amely a katonaélet kü-
lönböző helyzeteit és színtereit tárja elénk az egy-
mást követő elbeszélésekben. Az Ajánlásban ta-
lálható megállapítások némelyike arra enged
következtetni, hogy a szerző és az elbeszélő sze-
mélye nem állhat távol egymástól, míg az elbe-
széléskötet egésze arról győzhet meg a fikciós mű-
fajhoz mérten meglepő egyértelműséggel, hogy
e kettő között nincs különbség.

Az egybeesés nem látszólagos. A kripli című no-
vellájában az elbeszélő szeretné a további meg-
aláztatásoktól megmenteni csetlő-botló katonais-
kolai társát, Monokit, de a kaszárnyaélet logikáját

végiggondolva arra jut: ez a kísérlet eleve kudarcra
ítélt. Magában végigjátssza a jelenetet, amelyben nö-
vendéktársaitól kérne méltányosságot Monokinak.
„— Mi az, megháborodott, Székely növendék?” —
válaszolná neki a képzeletbeli párbeszédben egy fel-
sőbb éves diáktársa, aki a parancsmegtagadás
csapdájába kergetné vitapartnerét. Létezhet-e en-
nél egyértelműbb azonosítása elbeszélőnek és
szerzőnek? Ebből a szempontból már korántsem
csupán életrajzi adalék, hogy Székely János 1943-
tól katonai reáliskola növedéke volt, és a közelgő
front elől alakulatával együtt Nyugat-Európába ve-
zényelték, ahol utóbb hadifogságba esett. Fiatal éve-
inek biográfiája egybeesik A nyugati hadtestben el-
beszélt történet elemeivel.

Mindezek figyelembevételével nem jelenthet
meglepetést, ha Székely művészi készülődésének
egyfajta dokumentálását is látjuk a kötetben,
amelyben — az elbeszélői megfogalmazás szerint
— a narrátor harminc évvel később emlékszik
vissza a háborús évek kálváriájára, vele a kato-
nai szolgálat mindennapos gyötrelmeire és meg-
próbáltatásaira. Miközben kísérletet sem tesz a
szerző és az elbeszélő különválasztására. Székely
János írói kérdésfeltevései mindannyiszor filo-
zófiai alapokon nyugszanak, amelyek ebben az
értelemben szoros kapcsolatot mutatnak Albert
Camus egzisztencializmuson alapuló irodalom-
felfogásával. Mellette olyan, Székellyel kortárs ma-
gyar prózaírók etikai-morális alapokon nyugvó
írásművészetével, amilyen Ottlik Géza (a kato-
naiskolai színtér azonossága is összeköti őket),
Mészöly Miklós, Kertész Imre és Nádas Péter.

Mi a sors és a sorsszerűség? Mi a szerencse?
Mi a győzelem és mi a vereség? Mi a gyávaság és
mi a belenyugvás? Mi a tett és mi a tétlenség? —
sorjáznak a lét végső értelmére is vonatkozó kér-
dések. Hova vezet a parancsmegtagadás? Mi ér-
hető el vele, és milyen, az eredetinél is nagyobb
károk előidézője lehet ugyanez? A mindig ha-
tárhelyzetekben felmerülő fojtogató dilemmák az
életben maradás és a halál kettősségében fogal-
mazódnak meg. A tábori csendőrök egy katona-
szökevényt visznek az alakulatához, hogy ott ka-
tonatársai kivégezzék. Sokáig szabotálják a parancs
végrehajtását a háborúba a civil életből érkezett
tisztek, végül a kivégzőosztag egyetlen tagja
sem süti el fegyverét. A helyzet nem megoldha-
tatlan, de olyan, etikailag látszólag vállalhatatlan
döntést igényel, amelyet a szolgálatban lévő
tiszt magára vállal: maga végez a szökevénnyel.
„Önök mit tettek volna?” — teszi fel a kérdést az
elbeszélő, aki leginkább magát faggatja. Ha a tiszt
nem így cselekszik, az alakulatot megtizedelik. In-
nen érthető meg filozófiai és gyakorlati szinten
az elsőre a moralitás igényét látszólag felfüggesztő
döntés valódi mozgatórugója.
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Székely Jánost mindig az ilyen, a legteljesebb
mértékben kiélezett határhelyzetek érdeklik.
Prózájának tétje ezek bemutatása és bemutatha-
tósága. A katonanövendék életét gyötrelemmé vál-
toztatja engedelmességet nem ismerő Pálinkás
nevű lova. A ló halála után derül ki, hogy csikó
korából származó gerinctörés miatt hátasként nem
lett volna szabad használni a négylábút. Az el-
mondhatatlan kínokat kiálló ló viselkedésének
kulcsa ez a tény. Az állattal szemben nem lehet
jóvátenni semmit, ám a huszárapród arra gondolt:
jó volna legalább emléket állítani egykori társá-
nak. Ha más nem, neve maradjon fenn. „Ezt akar-
ta, ilyesmit szeretett volna a megrendült fiatalem-
ber, s képesnek is hitte magát, de hogy miképpen
láthatna hozzá, arról még sejtelme sem volt” —
szól az önportrészerű vázlat, amely az íróvá válás
igé nyének kamaszkori bejelentése.

Előbb volt a szó, aztán lett a tett — az alkotó-
vá válás sorskönyvében a sorrend nem lehet más.
Székely Jánosnál sem. (Partvonal, Budapest, 2016)

BOD PÉTER

LINN ULLMANN: 
A NYUGTALANOK

A már világszerte ismert és elismert, 47 éves Ing-
mar Bergman 1965-ben ismerkedett meg a nála
húsz évvel fiatalabb, kiemelkedően tehetséges és
különleges szépségű norvég színésznővel, Liv Ull-
mann-nal. Ekkor már négy házasságon volt túl,
melyekből nyolc gyermeke született. Nem mond-
ható tehát, hogy az a férfi lett volna, aki mellett
a nők biztonságban és nyugalomban érezhetik
magukat. Mégis, szinte törvényszerű volt, hogy
a művészként folyamatosan a csúcson lévő ren-
dező és a pályája elején tartó színésznő szerelemre
lobbanjon egymás iránt, a Persona forgatása során.
Három évig éltek együtt, szerelmük gyümölcse
egy kislány volt, akit Karin Beate-ra kereszteltek,
de Linn Ullmann néven lett Norvégia egyik leg-
jelentősebb, világirodalmi rangú írója.

Mostani könyve önéletrajzi regény, melynek
két rétege van. Az alapmotívum, hogy apa és lá-
nya, akit Bergman „Drága Legkisebb Gyerme-
kem”-nek nevez — 2005-ben elhatározzák, hogy
közös könyvet írnak, amelyben az apa válaszol
a lány kérdéseire. A színhely Faro szigete, annak
Hammars nevű települése, ahol Bergman 1965-
ben házat épített, a nyarakat itt töltötte, 2003 kö-
rül pedig végképp odaköltözött. A halál kérdése
Bergmant egész életében foglalkoztatta — ennek
kiemelkedő művészi megjelenítése A hetedik pe-
csét című filmje —, de sokunkhoz hasonlóan en-
nek lehetséges időpontját talán a távoli jövőben
képzelte. Az író felidézi: „Amikor apám és én el-

készítettük a tervet, figyelmen kívül hagytuk,
hogy a halál már megindította hódító hadjáratát”.
(57.) Bergman 2007 júliusának végén halt meg, így
csak hat beszélgetés készült el. Ráadásul ekkor már
a demencia határozott jelei mutatkoztak nála,
lassan, akadozva beszélt, összekevert dolgokat, sze-
mélyeket, előfordult, hogy meg sem ismerte leg-
kisebb lányát. Álom, valóság és képzelet keve-
redtek szavaiban, mint oly gyakran a filmjeiben is.

A regény második rétege az a gondolat- és em-
lékfolyam, ami elindul az írónőben apja halálát
követően. Feltárul előttünk Linn Ullmann gyer-
mek- és ifjúkora, szerelmei, két házassága, gyer-
mekeivel való kapcsolata, és mindenekelőtt em-
lékei a szüleiről. A Hammarsban töltött nyarak,
amikor szigorú rend szerint zajlott az élet. Apa —
vagy így, vagy Öregnek nevezi Bergmant, míg
anyját Anyának — egész nyáron dolgozott, drá-
mát, regényt, forgatókönyvet írt, s ilyenkor nem
volt szabad megzavarni. Erre akkori felesége,
Ing rid — akivel több mint húsz évig, az asszony
haláláig élt együtt — vigyázott. Az írónő mégis szí-
vesen emlékszik vissza ezekre az időkre, a min-
dennapos mozizásokra, a szabadidős beszélgeté-
sekre, arra, hogy az időnként indulatos apa vele
soha nem kiabált, mindig türelmesen beszélt.
Megtanulta tőle: „Ne feledkezzünk meg soha a kö-
vetkezőkről: tisztaság, az érzelmek uralása, rend
és pontosság”. (70.) A gyermek és kamasz Linn-nek
anyjával mintha sokkal ambivalensebb lett volna
a viszonya, igaz, minden, a gyerekneveléssel kap-
csolatos teher rá hárult. Színésznői hivatásából adó-
dóan Liv Ullmann gyakran volt távol, s ilyenkor
anyai nagyanyja vigyázott a kislányra, aki nehe-
zen tűrte anyja hiányát, különösen, ha nem is te-
lefonált, ilyenkor üvöltős rohamot kapott. „Élni
akarok, de ha anya meghal, számomra sincs töb-
 bé ezen a világon” — idézi fel kamaszkori félel-
meit az írónő. (Érdekes lenne ebből a szempont-
ból is megnézni Bergman Őszi szonáta című
filmjét, amelyben a felnőtt Éva (Liv Ullmann) tesz
szemrehányást híres zongoraművésznő anyjának,
Saroltnak — akit Ingrid Bergman alakít —, hogy mi-
lyen sokszor hagyta őt magára gyermekkorában,
mert csak a művészi karrierje érdekelte. A filmben
a kislány Éva Linn Ullmann.) Az írónő így jellem-
zi anyja bonyolult személyiségét: „A legmélyebb
vágya talán az volt, hogy feltétel nélkül szeressék,
ugyanakkor hagyják békén. De ezt sosem mond-
ta el senkinek. Szégyenletes önzés egyszerre kí-
vánni a feltétel nélküli szeretetet és azt, hogy bé-
kén hagyják. Az anya belső szobáit, a sötét és az
aranyló szobákat vastag falak választották el.” (27.)

Ingmar Bergman egész életében a hit, a hitet-
lenség és a kétségek között cikcakkozott. Teljes
nyugalmat élete utolsó időszakában sem lelt. Is-
ten létének bizonyítékát a zenében találta meg.
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