
ERNST JÜNGER:
ACÉLZIVATARBAN

Ernst Jünger önként vonult be katonának 1914-ben.
Még csak 19 éves, de már megjárta a légiót, ahol,
mint hamar kiderült, a kemény kiképzés során és
a magánzárkában szabadságvágya legyőzte ka-
land vágyát. Az iskola és az utána következő pol-
gári élet megbízható unalma és álszentsége elől
menekült később el mégis a seregbe; s bár hősi esz-
mény és hazafias idealizmus is vezérelte, saját be-
vallása és könyvének tanúsága szerint leginkább
nyughatatlansága, romantikus elvágyódása haj-
totta a remélt eseménydús katonai életbe. (A vi-
lág háború kétmillió német elesettjének 60 száza-
léka 19–29 év közötti fiatal, ez az átlagéletkor a
háború utolsó évében 19 évre csökken, ám koránt -
sem az ifjonti elvágyódás okán, hanem a könyör -
telen hadipolitika nyomására, amely ágyútölte-
léknek használta népe ifjúságát.)

Jünger a háború négy évét — több komoly se-
besülés és kitüntetés mellett — végigharcolja, a
frontvonalon írt rendszeres és alapos naplójegy-
zeteit később szépirodalmi formába önti. Bevo-
nulásakor egy mindössze ötvenlapos jegyzetfüzet
van nála, ezzel kezdődik a tizenöt jegyzetfüzet,
az 1800 oldalas napló története. Az Acélzivatarban
leg első, 1920-as, és legutolsó, 1978-as kritikai ki-
adása közötti 58 év alatt hét, egymástól jelentősen
különböző szövegváltozat keletkezett. A 2014-ben
megjelent, kiváló magyar fordítás az utolsó vál-
tozat alapján készült. A regény különböző vari-
ánsai azonban nemcsak stiláris-esztétikai, hanem
ideológiai csiszolást is kaptak. Jünger a konzer-
vatív forradalom híve volt, eszméi haladó nem-
zetiek, de szigorúan elzárkózott a nemzetiszoci-
alista szemlélettől. Regényét ezért minden
változtatással ideológiailag igyekezett egyre
semlegesebbé tenni, hogy politikai (ki)használ-
hatóságát és a hamis példastatuálást egyaránt el-
kerülhesse. Az utolsó módosítás tehát már jóval
a második világháború után készült el, érezhető
rajta az I. világháború német áldozatai iránt fel-
erősödött együttérzés és gyász, amelyben a kiürült
hőskultusz helyett az értelmetlen halálba mene-
telő fiatalemberek jelennek meg, miközben az áll-
hatatos, a végsőkig harcoló katona becsületét, már-
tíriumát sem vitatja el.

A szokványos, néhány hónapon át vezetett ha-
dinaplókkal szemben Jünger naplója mintegy
négy év krónikája, amelynek előképeként a szer-
ző egy interjúban Stendhal naplóit említi. Irodalmi
eszményeként Ariostót is emlegetik, akinek
könyvét az író a harctérre is magával vitte.

Jünger tehát a lövészárokban és a katonai kór-
házban írt naplójegyzeteit dolgozza át összefüggő
elbeszéléssé — ebben olykor azt is akkurátusan
jelöli, ha szó szerint idéz saját naplóiból —, hogy
az később a teljes háborúsnapló-irodalmat meg-
határozza. Művét — amelyet a 20. század egyik leg-
meghatározóbb német könyvének tartanak —
gyakran állítják párhuzamba Remarque Nyugaton
a helyzet változatlan című regényével, amely való-
ban műfaji előzményének tekinti az Acélzivatart, s
Remarque maga elismerően méltatta annak „pá-
tosz nélküliségét, jótékony tárgyszerűségét”.
Jünger regényének kétségkívül legnagyobb eré-
nye a precíz, alapos részletességű, koncentrált áb-
rázolóképesség, amellyel a harcokat közelről és
rendkívüli szuggesztivitással tudta rögzíteni.
Kritikusai azonban lelketlenséget, száraz és em-
bertelen tárgyszerűséget vetnek a szemére, mond-
ván, hogy miközben túlságosan azonosul a hősi
katona szerepével, semmiféle, de legalábbis nem
elegendő érzékenységet tanúsít az emberi szen-
vedés iránt. Ami így — természetesen nem igaz.
Beható, kíméletlen, sodró erejű, olykor sokkoló áb-
rázolása írói teljesítményként és dokumentáció-
ként egyaránt korszakalkotó, és titka abban rejlik,
hogy képes a naplóíró akkori, a naplóírás pilla-
natában megragadott néző- és szemléletmódját
közvetíteni — s ezen a naplójegyzetek utólagos
csiszolása sem változtatott. A későbbi szövegal-
kotó gondos, míves literátusként dolgozott, nem
vette át a krónikás szerepét.

Jünger ugyanazzal a precizitással rögzíti a har-
cokat, katonai stratégiákat, technikai eszközöket
és eljárásokat, mint a sebesüléssel-haldoklással
járó mérhetetlen szenvedést. Lenyűgöző (vélhe-
tően ifjúságának és kíváncsiságának is köszönhető)
figyelme a részleteket a legdrámaibb, legsodróbb
erejű és sebességű történések idején is megragadja,
s azokat kíméletlen fegyelmezettséggel le is jegy-
zi. Szemérmes író — lett légyen ez akár az ideali-
zált katonakép része —, ám visszafogottságában
is kiérezhető megrendülése a pusztítás láttán. S mi-
 után az állandó jelen idejű naplót olvassuk, nyomon
követhető a tapasztalatlan és derűs érdeklő déssel
hadba induló fiatalember fokozatos elkomorulása,
érdeklődésének már pusztán a túlélésre összpon -
tosító beszűkülése. (A regény vége felé így ír: „Már
nem vakított úgy el a jelenségek ereje. S azt is éreztem,
hogy az az értelem, mellyel annak idején elindultam
a frontra, időközben felemésztődött, többé már nem ele-
gendő.”)

Az Acélzivatarbant azzal is vádolták, hogy esz-
tétizálja a halált, s ezáltal a háborút mint olyant di-
csőíti. Bár Jünger a háborút valóban az emberiség
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szükségszerű velejárójának tekintette, és korának,
munkásságának kezdetén igenlően viszonyult
hozzá, szemléletének változása már a regény
vége felé érzékelhető: a céltalan, átgondolatlan ka-
tonai akciók, az értelmetlen halál egyre szkepti-
kusabbá és elkeseredettebbé teszi a naplót jegy-
ző hadnagyot. Remarque maga is védelmébe vette
Jünger regényét, hiszen az részletező, leplezetlen
ábrázolásmódjával, saját illúzióival való leszá-
molásával sokkal inkább szolgálja a békét, mint
dicsőíti a háború esztelenségét.

Az Acélzivatarban fontos jellegzetessége, hogy ön-
magában, zárt világként láttatja a háborút, amely-
ben kizárólag a katonai, azon belül is a harctéri lo-
gika érvényes — mindez az idő és/vagy a tér
távlatából úgyszólván értelmezhetetlen. (A konk-
rét harctéren kívül is más világon élnek: a lövész-
árokban vívott keserves élethalálharc után Jünger
hadnagy vidám elképedéssel hallgatja felettese mor-
golódását a telefonban, aki nehezményezi, hogy mi-
ért nem vették fel a telefont.) A harctér a katonák-
nak nemcsak mindenféle tevékenységük s esetleg
elkövetkező haláluk helyszínét jelenti, de minden -
napi életterükké is válik. (Derűsebb, nyugod tabb
pillanatokban felvillannak a bajtársiasságnak
nem a hősiességet, hanem a békét, civil életet idé-
ző pillanatai: közös borozgatások, beszélgeté-
sek, amelyek mély bizalommá erősödnek egy-egy
veszélyes helyzetben: a bajtársiasság nem roman -
tikus kellék, hanem az egymásrautaltságból fakad
— a humánum apró, helyi győzelme az ember-
telen pusztítás közepette.) Jünger a háborút im-
manens, saját törvényszerűségeit követő voltában,
az írói megfigyelés tárgyaként értelmezi: s ezzel
együtt saját írói feladatát a pontos lejegyzésben,
a hiteles ábrázolásban látja. Az ítélkezés mellőzése
azonban nem csupán írói attitűd nála, hanem az
engedelmesség kötelességét vállaló, a rendszer ré-
szeként fegyelmezetten működő katona magatar-
tása, amely csak a megoldandó feladatra — legyen
az akár pusztán a túlélés — való összpontosítást
teszi lehetővé. Nem fürkészi a parancsok, a har-
cok okait, messzire mutató következményeit, s eb-
ből következően tárgyilagos-dokumentarista író-
szemlélete a regény szövetét is meghatározza:
mindvégig megőrzi annak tömörségét, intenzi-
tását. A harctéri lét immár mindent uraló való-
sággá („itt és most”-tá) lép elő, míg a valamiko-
ri békeemlékek álomképnek tűnnek. Jünger
minderről nem metaforaként, hanem a szó meg-
élt és valóságos tartalmaként beszél. „Változnak
a gondolatok. Az ember a holdra néz, és az otthoni szép,
kedélyes napokra gondol, vagy pedig a nagyvárosra a
messzi távolban, ahol az emberek épp most tódulnak
ki a kávéházakból, és számos ívlámpa világítja meg a
belváros élénk éjszakai nyüzsgését. Mintha mindezt
csak álmodná.”

Hasonlóképpen — mint ahogy minden vo-
natkozásban óvakodik az általánosító, magyará-
zatokat, netán konzekvenciákat kutató bölcsel-
kedéstől — szó szerint érti, önmagukban látja és
láttatja a természet őt körülvevő elemeit, s a har-
cok következtében kipusztult tájat hagyja ön-
magáért beszélni. (Miközben katonáskodása kez-
detén lenyűgöző aprólékossággal tud ámuldozni
az éledező természeten, fellángoló panteista pat-
riotizmusában nyoma sincs a sovinizmusnak:
„A Neckar menti dombok láttán, melyeket körbefontak
a virágzó cseresznyefák, egyre erősebbé vált bennem a
hazafias érzés. Milyen gyönyörű ez az ország, mennyire
megérdemli, hogy akár vérünket ontsuk, hogy meg-
haljunk érte! Így még soha nem hatott rám a haza va-
rázsa. Komoly és mély gondolatok fogantak meg ben-
nem, s első ízben töltött el a sejtelem, ez a háború jóval
több, mint egy nagy kaland.”) A háború pusztítása
az érintetlen természetet éppúgy nem kíméli, mint
a békebeli civil élet civilizált helyszíneit: Jünger idő-
ről időre visszatér és beszámol a megszállt falvak
egyre lesújtóbb állapotáról. A természeti környe-
zet nemcsak díszlete, de a katona életkörülményeit
is (többnyire) nehezítő elem: zord állapotait
nemcsak el kell viselni, de szüntelenül meg is kell
küzdeni vele.

A regény húsz fejezete szigorúan, lineárisan
kronologikus: visszavetítések, előreutalások nél-
kül (ritka kivétel valamiféle előérzet sejtetése) te-
remti meg belső, monoton ritmikára épülő di-
namikáját. A harc–pihenés–várakozás–fel ké szü lés
–harc szüntelen körforgása nem változik, csak in-
tenzívebbé válik. Jól érzékelhető, ahogy lépésről
lépésre, lövészárokról lövészárokra, minden
egyes katona sorsán keresztül araszolva mozdul
a kívülről lomha hadiállapot — belül azonban csu-
pa dinamizmus, arcok, sorsok, kapcsolatok, foly-
tonos találkozás és megszűnés, koncentráció és
szétrobbanás. Az egyre hevesebbé és kilátásta-
lanabbá váló harcok során a katonatársak is
egyre rövidebb időre, mintegy villanásszerűen ke-
rülnek elénk, arcuk, olykor nevük sincs, csupán
haláluk kap némi egyéni színezetet, hogy a
pusztítás és a pusztulás őrületében aztán tompán,
visszhangtalanul tűnjenek el a semmiben. Jünger
nem kíméli meg az olvasót a sebesülések és a ha-
láltusák (nem részletező, de precíz) leírásától, s
ezzel eléri, hogy a számokba-statisztikákba búj-
tatott tömeghalál mögött megmutatkozhassék a
sok egyedi, önmagában álló „kis” halál.

Saját halálát megsejtve válik hangja a legsze-
mélyesebbé: „Utolért hát engem is a végzet. (…) S
különös módon, e pillanat azon kevesek közé tartozik,
melyekről állíthatom, valóban boldogok voltak. E pil-
lanatban, mintha csak villámfény világította volna meg,
felfogtam az életem a maga legbensőbb alakjában
(…) s én mintha kőként süllyedtem volna a mélybe, va-
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lamilyen viharos hullámverés felszíne alá. Ott nem volt
már sem háború, sem pedig ellenségeskedés.”

Az első megrázó élmények és tapasztalatok so-
rán már felmerül az ellenség személytelenségé-
nek meghökkentő észlelése is. Jünger — aki lel-
kes elkötelezettje lesz később a technikai fejlődés
alkalmazhatóságának — többször beszél az arc-
talan ellenségről, amely különössé, egyszersmind
könnyebbé is teszi a gyilkos kötelességet. Az el-
lenséggel végül egy katartikus végső találkozás
során néz szembe a lelkiismeretesen harcoló had-
 nagy: találkozásukban azonban megrendítő erő-
vel fedezi fel a fiatal kortárs sorstársi mivoltát, te-
kintetében meglátja önmagát, önmaga reményeit,
s ezzel mindenféle gyilkosság — azaz a háború
— létjogosultságát függeszti fel: „A pisztoly csö-
vét odaszegeztem a félelemtől megbénult ember ha-
lántékának, a másik kezemmel pedig erősen megra-
gadtam a zubbonyát, ott díszelgett rajta a rangfokozata
és kitüntetése. Tehát egy tiszt volt; valószínűleg ennek
az ároknak a parancsnoka. Nyögve belenyúlt a zsebé-
be, de nem fegyvert, hanem egy fényképet húzott elő,
a szemem elé tartotta. Ő volt a képen, népes családja
körében, ahogy egy teraszon álltak.

Ez valamiféle igézet volt, s egy elsüllyedt, hihetet-
lenül távoli világ hírnöke. Később, amikor visszaemlé-
keztem, hogy elengedtem őt, és továbbmentem, nagy bol-
dogságot éreztem. Álmaimban azután még gyakran
megjelent. Reméltem, hogy viszontláthatta hazáját.”
(Ford. Csejtei Dezső és Juhász Anikó; Noran Libro,
Budapest, 2014)

BENKŐ GITTA

„EGYETLEN KATASZTRÓFÁT LÁT”
W. G. Sebald: Légi háború és irodalom

„A pusztulás valós rémképeivel való
foglalkozásban mindig van valami illegitim,

majdhogynem voyeurizmus,
amitől ezek a jegyzetek sem egészen mentesek.”

(W. G. Sebald)
1.
Azzal kezdem, hogy nem is tudom, hol kezdjem.
Sebald esetében nem könnyű elkezdeni. Talán
azért nem, mert túlságosan közel, veszélyesen kö-
zel vagyok hozzá, pontosabban ahhoz a néhány
könyvéhez, amelyek megjelentek magyarul.
Ami kor néhány évvel ezelőtt a kezembe került
Austerlitz című regénye, már az első oldalak után
valamiféle szédület fogott el. Ritkán tapasztaltam
olvasmányélményeim során, hogy egy könyv
ennyire mélyen megérintsen. Illetve nem is az,
hogy mélyen megérintett, inkább talán mégis a
veszélyes közelsége. Hogy elmosódott a határ
a könyv és a tulajdon lelkem között. Nyilván eb-
ből fakadt a szédület is. Mintha egy szakadék pe-
remén szédelegtem volna napokig. Van olyan,

hogy valami rokon-szerűt vélünk felfedezni a vi-
lágban. Nagyon ritka, azt hiszem. Hosszú életek
telnek el anélkül, hogy az ember bárki hozzá ha-
sonlóval találkozna. Sebald lelke rokon az enyém-
mel, ezt azonnal tudtam, amint olvasni kezdtem.
Rokon az enyémmel, bármit is jelentsen ez. Mert
tulajdonképpen nem tudom, mit is jelent ponto-
san ez a rokonság. Ha végtelenül leegyszerűsí-
teném a dolgot, azt mondanám, hogy a melan-
kólia köt össze bennünket. De hát melankóliából
is annyiféle van. Vagy csak egyféle melankólia lé-
tezik? Nem tudom. Mindenesetre ugyanazt érez-
tem az Austerlitz című regény olvasása közben,
amit azelőtt talán csak Hamvas Béla Babér liget -
könyvének olvastán, tizenöt évvel ezelőtt. Hogy
itt valaki személyesen nekem írt valamit. Ezt bi-
zony nekem szánta, nem másnak. Vagy ha más-
nak is, az se baj, az elsőszámú megszólított akkor
is csak én vagyok. Ami butaság, tudom, mégis így
voltam és így vagyok vele. Sebaldban aztán ké-
sőbb sem kellett csalódnom. A Kivándoroltak
négy tökéletes elbeszélése, A Szaturnusz gyűrűi
vándor-esszéi mind ugyanezt a szerelemhez ha-
sonló, tágas rokonszenvet élesztették újjá bennem.

2013 őszén Drezdában töltöttem néhány napot.
Ragyogó, gyönyörű szeptember volt, nagy sétá-
kat tettem egyedül vagy német házigazdámmal
az Elba partján. Néztem a várost, amiről tudtam,
hogy 1945. február 13-án megsemmisült egy
minden képzeletet felülmúló bombázásban. En-
nek ellenére ott láttam mind a híres-nevezetes
épületeket magam előtt. A Zwingert, a Semper -
opert, a Frauenkirchét és a többit. Nem tudtam
eldönteni, mit is látok valójában. Vajon ez tény-
leg Drezda, vagy valamiféle Drezda-másolat, ami
kísértetiesen hasonlít az eredetire. Nyilván a
már fentebb emlegetett melankóliám számlájára
írható, hogy úgy jártam-keltem a városban, mint-
ha egy temetőben lennék. Az épületekre nem tud-
tam másként tekinteni, mint hatalmas síremlé-
kekre. Megkérdeztem egy-két helybelitől, hogy
a szinte minden régebbi épület falában jól látha-
tó megfeketedett kövek vajon a bombázást követő
tűzviharban égtek-e meg. Egyöntetűen válaszol -
ták, hogy nem, dehogy. Hogy az csak az idő mű -
ve. Az idő vasfoga, ugyebár. Furcsálltam kissé,
hogy a kelleténél talán határozottabban vála-
szoltak a kérdésemre. Szinte indulatosan. Hogy
képzelem, és miféle tűzvihar, mintha ezt láttam
volna a szemükben, miközben persze roppant ud-
variasak voltak, a világért sem akartak volna meg-
sérteni. A Drezdát megsemmisítő bombázásról
egyébként szinte semmit sem tudhat meg az, aki
csak úgy sétál a városban. Nem emlékeztet rá
semmiféle tábla, legalábbis nem láttam semmi
ilyesmit mindaddig, amíg az elutazásom előtt né-
hány órával be nem tévedtem a Kreuzkirchébe,
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