
várnak. Az Isten közelében létező, az ő arcát meg-
pillantó személyiség teljességére és szabadságára,
az Isten-gyermekség állapotára. Mindannyian
megszólítják és keresik az élet urát, hogy az ő fé-
nyében találhassanak rá megújult személyiségük -
re. A kötetben megjelenő drámaszövegek ezért Is-
tennel folytatott belső dialógusok, imádságok,
szabadvers-formában írt poétikus szövegek.

Az Örkény István egyperces novellái alapján
írt Bevégezetlen ragyogás olyan libretto, mely nem-
csak a földi élet utáni létezést, hanem magát a mű-
vészetet is kérdőre vonja, mint a terméketlenség
és önmegváltás egyik lehetséges színterét. Az Is-
tentől eltávolodott műalkotás létjogosultsága épp
úgy felbukkan a Visszaszületés függelékében, mint
a Nem fogok félni többet a nagy szavaktól bohóctré-
fában, melyben egy Angyal — ha elnevezzük, Be -
ckett Sámuel — elfelejti Isten nevét. Vagyis a med-
dő műalkotás — az emberi lélekhez hasonlóan —
a transzcendenssel való betöltődésre vár, és az eb-
ből fakadó újjászületésre. Az Istent elfeledő mű-
alkotás csak akkor nyer valódi jelentésekkel bíró
értelmet, ha ráismer önnön meddőségére és az ez-
zel járó intellektuális barakklétre. Visky András
drámái ezért kitörési kísérletek a deszakralizált
színházi nyelv burkaiból: nyitott dramaturgiájú
színműveiben nincs hagyományos történetmon -
dás, a szövegrészek egymással felcserélhetők. Az
alkotások csak a színházi előadás során nyerhe-
tik el végső formájukat a jelenlevő személyekben,
arra irányítva a figyelmet, hogy az ember belső
lelki szabadsága honnan fakad s van-e határa.
(Koinónia Kiadó, Kolozsvár, 2016)

PRONTVAI VERA

ZOLTÁN GÁBOR: ORGIA

Zoltán Gábor dokumentumregénye 2016-ban je-
lent meg, és témájának, megformáltságának egy -
aránt köszönhető, hogy az olvasók-kritikusok fi-
gyelmének középpontjába került. Sokat és sokan
beszéltek róla, s elöljáróban megfogalmazható a
remény, hogy ez a továbbiakban is folytatódik.

Az Orgia egyszerre dokumentum és szépiro-
dalmi mű, amelynek megalkotását négyévnyi ala-
pos levéltári kutatás előzte meg; a számos kor-
dokumentum, jegyzőkönyv, vallomás, hivatalos
feljegyzés az írói szerkesztés nyomán egybe- és
összefüggő történetté alakult. A regény az 1944.
októberi nyilas puccs utáni időszakban kezdődik
és Budapest felszabadításával ér véget; a nyila-
sok, közelebbről a „Tizenkétker” Városmajor
utca 37. szám alatti pártházban történt bűntettek,
szisztematikus és tömeges gyilkosságok, kínzá-
sok történetét meséli el, s mint a cím is sugallja:
az elkövetők nézőpontját is belevonva, sőt hang-

súlyozva tárja fel a mindeddig elfeledett vagy el-
leplezett nyilas rémtetteket.

A történet középpontjában is valós személy,
Renner, a keresztény vasgyáros áll, akit zsidó szár-
mazású feleségével és szintén zsidó szeretőjével
együtt hurcolnak a Városmajor utcai házba. Meg-
 kínozzák, halállal fenyegetik őket, de — mert
hasznosíthatónak látják — Renner életét végül meg-
hagyják. Német náci sehol, a magyar nyilasok moz-
gását, költözéseit, cselekedeteit az egyre közeledő,
de még mindig távoli orosz betörés közvetetten és
láthatatlanul befolyásolja. Renner a nyilasoknak
árut, foglyot, holttesteket fuvaroz, „megbízható-
ságát” szerettei, köztük a kislánya életével való zsa-
rolhatósága biztosítja. Egy idő után „hűségesküt”
is kikényszerítenek tőle, s ezáltal puszta fogolyból
és szemtanúból valamiféle nyilas-segítővé válik:
ez a gesztus is rávilágít arra, hogy akárcsak a fog-
lyok (hiszen a zsidók mellett keresztényeket, ka-
tonaszökevényeket, hazaárulással megvádolt
„tiszta” magyarokat, voltakép pen véletlenszerű-
en elfogott és megvádolt embe reket, férfiakat, nő-
ket, gyerekeket kínoznak és ölnek meg), a nyila-
sok csapatai sem homogén elv- és hittársakból
állnak. Kényszerített, megzsarolt, megfélemlített
emberek (is) szolgálják és segítik őket, s a meg-
győződéses nyilasoknak is igen változatos a mo-
tivációjuk. Nincs közös elv és hitbéli meggyőző-
dés, a követhető ideológia csupán a különböző
szociális-pszichológiai motivációk gyűjtőcsatornája;
csak jelentésükből kiforgatott, patetikus és elkö-
dösített hívószavak vannak, amelyek jellemzően
a perverz brutalitás helyzeteiben hang zanak el.
Nem eszme van, hanem indulat. Pontosabban az
indulat szolgálatába állított eszme. A nyilasok cso-
portja nem a társadalom peremén tengődő cső-
cselékből áll: mesteremberek, munkások, értel-
miségiek, tanítók, zenészek és egyházi emberek,
fiatalok és öregek, férfiak és nők is dühödten élik
ki hatalomvágyukat, frusztrációikat, elszabadult
perverz és bestiális ösztöneiket. Sem a gyilkosok-
nak, sem az áldozatoknak nincs közös kategóriá-
ja azonkívül, hogy gyilkosok és áldozatok.

Zoltán Gábor saját, a dokumentumokban fel-
lelhető és igazolható nevükkel szerepelteti a
nyilasokat: ezzel és motivációik körvonalazásá-
val közel hozza a figurákat; a múltba vesző, el-
homályosodott, arcukat-karakterüket veszített
nyilasok helyett hús-vér, indulatokkal átszőtt
emberek jelennek meg, nevük van és történetük,
múltjuk és jelenük. Hangjuk is: a jelen idejű el-
beszélést többnyire az egyes szám harmadik
személyű, mindentudó narrátortól tudjuk; az ő
hangját olykor valamely nyilas hangja váltja fel,
bemutatva a kínzások „szakzsargonját” (meg-
úsztatás, köpülés), amelyet a rendszeres használat
rögzített nyelvezetükben.
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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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