
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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Halála előtt nem sokkal ezt mondta lányának:
„Hiszek Istenben, szívvel-lélekkel, de nem várom
el, hogy megértsem az Ő akaratát. Isten ott van,
ahol a zene van. Meggyőződésem, hogy a nagy
zeneszerzők az Istennel kapcsolatos élményeiket
mesélik el. Ez nem badarság. Számomra Bach a
konstans tényező.” (132.) Bevallja azt is, hogy: „Az
Ingrid halála utáni időszakban intenzíven ta-
pasztaltam meg Isten akaratát… Egyfelől azt hi-
szem, hogy újra találkozni fogok Ingriddel, más-
felől viszont meggyőződésem, hogy a halál csak
annyi, mint elfújni egy gyertyát.” (259.) Halála
után pedig a dolgozószobája falán egy cetli volt
olvasható: „Félelmetes tudnom, hogy az élő Isten
kezébe kerülök. Mégis, az ember csak ebben lel
vigasztalást…”

Linn Ullmann regényében elsősorban nem két
nagy művészt mutat be, hanem esendő embere-
ket, akik egész életükben küzdenek önmaguk dé-
monaival, gyengeségeivel, időnként elbuknak,
közben pedig hatalmas életművet hoznak létre,
mely milliók lelkét érinti meg. Könyve akkor is ko-
runk egyik legjelentősebb regénye lenne, ha nem
tudnánk, kikről szól. Emellett fontos dokumen-
tumként is szolgál mindazoknak, akik kutatják
Ingmar Bergman és Liv Ullmann művészetét, em-
beri személyiségét (Ford. Pap Vera-Ágnes; Scolar
Kiadó, Budapest, 2016)

BODNÁR DÁNIEL

PÁKOZDI ISTVÁN: LÉKAI
LÁSZLÓ BÍBOROS ANEKDOTÁI

Az idei Szent István Könyvhétre látott napvilágot
Pákozdi István: Lékai László bíboros anekdotái című
könyve. Valószínűleg Isten is örömét lelte a te-
remtésben, és különösen a férfi és a nő teremté-
sénél, vagyis a hatodik naphoz kötődően olvas-
hatjuk a Szentírás összegzését, hogy „Isten látta,
hogy nagyon jó mindaz, amit alkotott” (Ter 1,31),
vagyis „örült” neki. Ha pedig Isten a saját képé-
re és hasonlatosságára teremtette az embert, ak-
kor egészen biztos, hogy Isten öröméből, „jó-
kedvéből” is van valami az emberben, és fordítva:
az emberi vidámság valamiképpen az Istenre utal-
hat. Bár a Biblia egy komoly könyv, és az üdvösség
történetét tárja fel számunkra, mégis szinte bú-
vópatakszerűen felfedezhető a humor, a tréfa az
egyes történetekben, Isten és az ember párbe-
szédében és a hívő lelkiállapot leírásában is. Aki-
nek pedig szinte fő foglalkozása, hogy a Szentírást
magyarázza, annak a Biblia mosolyt fakasztó ré-
szei is életének az egészét képezik.

Isten tehát „jókedvében” teremtette a világot
— ahogy szokták mondani —, és Jézus is bol-
dogságmondásokkal kezdte igehirdetését. Jólle-
het a bűn rosszra hajlóvá tette az emberi termé-
szetet, de éppen a befogadott kegyelem juttathat
el egy felszabadult és derűs magatartásra. Már az
Ószövetség megállapította, hogy „ideje van a ne-
vetésnek” (Préd 3,4), és jól tudjuk, hogy Jézus is
alkalmazta tanítványaival és hallgatóival szem-
ben sajátos pedagógiai eszközként a csodálkozást,
vagy talán a nevetést is kiváltó logikai gondo-
latfűzést, amely gyakran meghökkentette és
gondolkodásra késztette követőit. Ebből tényle-
gesen kiolvasható egy soha nem bántó, de mégis
derűs humor.

Lékai László bíboros is ennek a „vicces” meg-
nyilatkozásnak volt a mestere, amikor élt a zala-
lövői szülői házból elsajátított természetes böl-
csességgel, és találóan tudta megfogalmazni a vele
vagy másokkal kapcsolatos történések lényegét
úgy, hogy az jókedvet és nevetést váltson ki. Már
fiatal papkorától ismert volt Lung László (ez volt
Lékai László eredeti neve) derűs egyénisége és vic-
celődő hajlama, amelynek megnyilatkozása fel-
szabadítóan hatott egy-egy nehéz pillanatban.

A gimnazista, a pap és a püspök Lékai mon-
dásai olyan frappánsak voltak, hogy a papi em-
lékezet nagyon sokat megőrzött belőlük. Mielőtt
a feledés homályában tűnnének el a vele kap-
csolatos teljesen életszerű beszámolók, Pákozdi Ist-
ván teológiai tanár, Lékai László jó ismerője „tré-
fát nem ismerő” pontossággal gyűjtötte össze a
néhány közismert, de többségében új, és a bíbo-
ros személyiségét közelebb hozó könnyedebb stí-
lusú történeteket, amelyek több évtized távlatá-
ból még ma is nevetést csalnak elő az olvasóból.

A könyv nem történelmi igazságszolgáltatás,
egyáltalán nem kívánja mérlegelni, értékelni a je-
les főpap tevékenységét, ám a lazuló, mégis
még tartó szocializmus magyar valóságának egy
kis keresztmetszetét adja. Mennyi mindent lehetett
tenni akkor, ha valaki nem adta fel a reményt és
rátalált a kiskapukra!

A Lékai László bíboros anekdotái című kiad-
ványt a Tihanyi Bencés Apátság adta ki. A köny-
vecskét illusztráló képek — Damó István mun-
kái — korhűen jelenítik meg Lékai bíboros
karakterét, így még élvezetesebbé teszik az egy-
házi vidámság megnyilvánulását. (Tihanyi Bencés
Apátság, Tihany, 2017)

KRÁNITZ MIHÁLY
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