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A KATONA LELKE
Mann Lajos fordítása

A hosszú fehér bajszú öreg tiszt szabad utat engedett indulatának.
„Lehet, hogy maguknak, ifjoncoknak ennyi eszük van csak? Törölné le szájáról a tej-
fölt némelyikük, mielôtt ítélkezni kezd egy olyan nemzedék pár szerencsétlen leszaka-
dottja fölött, amely annyit tett és annyit szenvedett a maga idejében!”

Miután hallgatósága kifejezte ôszinte megbánását, a vén harcos megenyhült, de nem
hagyta abba.

„Én is közéjük tartozom, a leszakadottak közé – folytatta békülékenyen. – És hogy
mit tettünk mi? Mit vittünk véghez? Ô, a nagy Napóleon, egy falkányi nemzettel a há-
ta mögött, nekünk rontott, hogy lepipálja a makedón Sándort. Mi puszta tereket állí-
tottunk szembe a francia tombolással, majd szûnni nem akaró csatározásokba bocsát-
koztunk velük, míg csak hadseregük önnön halottainak halmain nem kényszerült vé-
gül pihenôre térni állásaiban. És jött a moszkvai tûzfal. Az rájuk omlott.

Aztán elkezdôdött a Grande Armée véget nem érô visszavonulása. Láttam, ahogy
özönlik elôre, mint a kísérteties bûnösök elátkozott menete a dantei Pokol legbelsô,
jeges bugyrában, amely egyre csak tágul reményvesztett tekintetük elôtt.

Akik megmenekültek, azoknak bizonyára kétsoros patent szorította lelkét a test bel-
sejébe, hogy kijuthassanak Oroszországból abban a sziklarepesztô fagyban. De a mi
hibánknak tulajdonítani, hogy egy is megmenekült közülük, merô tudatlanság. Igen!
A mi embereinket is erejüknek végsô határáig juttatta a szenvedés. Orosz erejüknek
végsô határáig!

A lélek persze nem tört meg bennünk, és az ügyünk igaz ügy volt – szent ügy. De a
szél ettôl nem mardosta kevésbé az embereket és a lovakat. 

A test gyönge. Akár jó a szándék, akár gonosz, az emberség adja meg az árát. Igen!
Azért a pici faluért vívott csatában is, amelyrôl már meséltem maguknak, legalább any-
nyira harcoltunk az öreg házak kínálta menedékért, mint azért, hogy gyôzzünk. S ugyan-
így voltak vele a franciák. 

Nem a dicsôség és nem a katonai cél volt ott a lényeg. A franciák tudták, hogy vissza
kell vonulniuk hajnal elôtt, és minekünk semmi kétségünk nem volt felôle, hogy ki
fognak menni onnét. Ami a háborút illeti, nem akadt ott semmi harcra érdemes. A mi
gyalogságunk és az övék mégis mint két vadmacska küzdött egymással, vagy mint két
hôs, ha így jobban tetszik, ott, a házak között, ahol »forrt a munka«, míg a tartalékok
kint álltak összefagyva a viharos északi szélben, amely félelmetes sebességgel hajszol-
ta a havat a földön és a nagy, sûrû felhôket az égen. Maga a lég kimondhatatlanul sö-
tét volt a fehér földhöz képest. Sosem láttam Isten mûvét vészjóslóbbnak, mint azon a
napon. 

Nekünk, lovasoknak (csupán maroknyian voltunk) nem akadt egyéb dolgunk, mint
hogy nekivessük hátunkat a szélnek, és felfogjunk néhány arra tévedt francia lövedé-
ket. Elmondhatom maguknak, hogy azok voltak az utolsó lövések, amelyeket francia
ágyúk lôállásokból leadtak. Azok az ágyúk többé nem mozdultak onnét. Másnap reg-
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gel ott találtuk ôket sorsukra hagyva. De azon a délutánon még pokoli tüzet zúdítot-
tak rohamozó hadoszlopunkra. A tomboló szél elvitte a füstöt, sôt a zajt is, de az egész
francia frontvonal mentén láthattuk a lángnyelvek állandó villogását. Aztán egy hirte-
len támadt hóvihar eltakart mindent, kivéve a fehér kavargáson átvillanó sötétvörös
lángokat.

Idônként, amikor az arcvonal kitisztult, jobb felé egy szakadatlanul vonuló, sötét had-
oszlopot láttunk: a Grande Armée roppant menekülô teste vánszorgott elôre egész idô
alatt, amíg tôlünk balra fültépô zajjal és tombolással folyt a küzdelem. A kegyetlenül
kavargó hóvihar elsöpörte szemünk elôl a halálnak és kétségbeesésnek ezt a látványát.
S akkor a szél elállt, éppoly váratlanul, ahogyan reggel feltámadt. 

Rögtön parancsot kaptunk, hogy támadjuk meg a visszavonuló hadoszlopot. Nem
tudom, hogy miért, hacsak nem azért adtak valami munkát, hogy meg ne fagyjunk a
nyeregben. Arcvonalunkkal féljobbra fordultunk, és megindultunk lépésben, hogy ol-
dalba kapjuk azt a távoli, sötét vonalat. Délután fél három lehetett. 

Tudniuk kell, hogy az én ezredem abban a hadjáratban addig soha nem került Na-
póleon vonulásának fô vonalába. A betörés kezdete óta eltelt hónapokban az a sereg,
amelyikhez én tartoztam, Oudinot-val birkózott északon. Csak nem sokkal azelôtt jöt-
tünk le, magunk elôtt terelve ôt a Berezinához.

Ez volt hát az elsô alkalom, hogy én és bajtársaim közelrôl láthattuk Napóleon Grande
Armée-ját. Bámulatba ejtô s ijesztô látvány volt. Hallottam már róla másoktól, láttam
belôle elkóborlókat: kisebb martalóc bandákat, hadifogolycsoportokat a távolban. De
ez maga a fôsereg volt! Vánszorgó, botorkáló, kiéhezett, félôrült tömeg. A mérföldnyi
távolságban levô erdôbôl bújt elô, s az eleje belemosódott a síkság homályába. Üge-
tésben lovagoltunk neki – ez volt a legtöbb, ami lovainktól tellett –, s mint valami in-
goványba, úgy ragadtunk bele az emberi masszába. Nem volt ellenállás. Hallottam pár
lövést, talán féltucatnyit. Úgy látszott, hogy még az érzékelésük is beléjük fagyott. Volt
idôm jól körülnézni, mialatt századom élén lovagoltam. Nos, biztosíthatom önöket,
hogy voltak a szélen haladók közt olyanok, akik annyira nem törôdtek semmivel ön-
nön nyomorúságukon kívül, hogy még csak a fejüket sem fordították felénk, amikor
megrohantuk ôket. Katonák!

Egyiküket feldöntötte szügyével a lovam. A szegény nyomorult, akinek összevissza
tépett és pörzsölôdött, kék dragonyosköpeny lógott a válláról, még csak ki sem nyúj-
totta kezét, hogy elkapja lovam kantárát és védekezzék. Csak ledôlt. Lovasaink szúrtak
és vágtak. És hát eleinte persze magam is... Mit lehetett tenni! Az ellenség, az ellen-
ség. Mégis valami émelyítô tiszteletféle lopakodott a szívembe. Nem volt felfordulás 
– csak valami panaszos, mély mormogás terült föléjük, amelybôl idônként hangosabb
kiáltások és nyögések szakadtak fel, miközben a tömeg lökdösôdve, hullámozva ha-
ladt el elôttünk, vakon és érzéketlenül. Égett rongyok és üszkösödô sebek szaga ter-
jengett a levegôben. Lovam tántorgott a hömpölygô emberáradatban. De mindez olyan
volt, mintha fémmel bevont testeket vagdaltunk volna, melyek nem éreznek. A beha-
tolók! Igen... Elbánt már velük az Isten.

Megérintettem lovamat sarkantyúmmal, hogy kikeveredjünk. Tôlünk jobbra várat-
lan tolongás és valami ingerült sóhaj támadt, amint másik századunk is közéjük nyo-
mult. Lovam megbotlott, és valaki megfogta a lábamat. Mivel nem szándékoztam ki-
húzatni magam a nyeregbôl, visszakézbôl lesújtottam, anélkül, hogy odanéztem vol-
na. Kiáltást hallottam, s lábam kiszabadult.
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És akkor, kis távolságra tôlem, egy beosztott tisztemet pillantottam meg. Tomasov-
nak hívták. Üveges tekintetû, sírból kikelt testek sokasága kavargott ôrült mormogás-
sal a lova körül. Ô kiegyenesedve ült a nyergében, le sem nézve rájuk, s kardját lassan
hüvelyébe süllyesztette.

Nos, ez a Tomasov szakállt hordott. Akkor persze mindannyiunknak szakálla nôtt.
A körülmények, a kevés szabad idô, no meg a borotva hiánya is. Szó, ami szó, vadul
néztünk ki azokban a felejthetetlen napokban, amelyeket sokan, de még milyen sokan
nem éltek túl közülünk. Tudják, a mi veszteségeink is iszonyúak voltak. Igen, vadul
néztünk ki. Des Russes sauvages – igaz?

Tehát szakállt hordott az a Tomasov, de nem nézett ki vadnak. Ô volt a legfiatalabb
valamennyiünk közül. És ez valóban fiatalt jelentett. Távolabbról nézve elég katoná-
san festett azzal a mocsokkal, ami abban a hadjáratban valamennyiünk arcába beivó-
dott. De ha elég közel ment hozzá az ember, s figyelmesen a szemébe nézett, az elárul-
ta fiatalságát, noha nem volt már épp siheder.

Az a szempár kék volt, akárcsak az ôszi ég; amellett álmodozó és vidám – ártatlan,
hiszékeny szempár. Szép, szôke hajkorona díszítette homlokát – aranydiadém, ahogy
az ember normális idôkben mondaná.

Bizonyára azt gondolják, úgy beszélek róla, mint valami regényhôsrôl. Ám ez sem-
mi ahhoz képest, amit az adjutáns fedezett fel rajta. Azt fedezte fel, hogy – mondjon
bárki bármit – Tomasovnak »szerelmetes ajka« van. Ha ezt arra értette az adjutáns,
hogy szép a szája, hát az elég szép volt, ám ô azért mondta ezt, hogy vigyort keltsen.
Nem volt valami gyöngéd fickó a mi adjutánsunk. »Nézzétek azt a szerelmetes ajkat!«
– kiáltott fel nemegyszer jó hangosan, mialatt Tomasov beszélt. 

Tomasov az ilyesmitôl nem volt épp elragadtatva. De hát bizonyos mértékig maga
is alapot adott az efféle élcelôdésre jellemének ama tartós hajlandóságánál fogva, ame-
lyet a szerelem szenvedélye iránt tanúsított. Bár az talán nem is olyan ritka dolog, mint
amilyennek képzelni látszott. Hogy a bajtársak mégis elviselték áradozásait, az abból
származott, hogy azok Franciaországhoz, Párizshoz kapcsolódtak!

Maguk, mostani nemzedék, föl sem tudják fogni, hogy micsoda nimbusza volt ak-
koriban ezeknek a neveknek világszerte. Párizs volt a csodák netovábbja minden kép-
zelettel megáldott emberi lény számára. Legtöbbünk fiatal volt és jó családból való, de
csak nemrég hagyta el ôsei vidéki fészkét. Szerény szolgái voltunk Istennek, falusiak,
ha szabad így mondanom. Így hát nagyon is készségesen hallgattuk Tomasov bajtár-
sunk franciaországi történeteit. Tomasov Párizsba küldött diplomáciai küldöttségünk
tagja volt a háború elôtti évben. Valószínûleg magas protekció révén, de az is megle-
het, hogy puszta szerencsébôl. Nem hinném, hogy túlságosan hasznos tagja volt a misz-
sziónak, lévén fiatal és teljesen tapasztalatlan. És Párizsban töltött idejével láthatóan sza-
badon rendelkezett. Arra használta, hogy szerelembe essék, és meg is maradjon ben-
ne, ápolja, és valamiképp szavaival is csak akörül forogjon.

Így puszta emléknél többet hozott haza magával Franciaországból. Az emlék illé-
kony dolog. Meg lehet hamisítani, el lehet törölni, kétségbe is lehet vonni. Igen! Én
is kétségbe vonom néha, hogy magam is jártam Párizsban annak idején. S az oda ve-
zetô hosszú út, amelynek állomásai ütközetek voltak, még hihetetlenebbé tenné, ha
nincs ez a muskétagolyó, amelyet az óta a kis lovassági affér óta hordok magamban,
amire Sziléziában került sor a lipcsei csata kezdetén. 

A szerelem élményei azonban bizonyára mélyebb nyomot hagynak, mint a veszede-
leméi. A szerelembôl nem ûz csúfot az ember, mint én a veszedelembôl. Annál becse-
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sebb, személyesebb és meghittebb. És ne feledjék el, hogy Tomasov számára mindez
friss volt még. Három hónap sem telt még el Franciaországból való visszatérte óta,
amikor kitört a háború.

Szíve, elméje még tele volt az ottani élménnyel. Valósággal lenyûgözte ôt, és volt any-
nyira egyszerû lélek, hogy hagyja megjelenni szavaiban is. Afféle kiváltságos személy-
nek érezte magát; nem azért, mivel egy asszony kedvtelve nézett rá, hanem egyszerû-
en azért – hogy is mondjam csak –, azért a csodálatos ragyogásért, amit a nô iránti imá-
dat gyújtott ki benne, mintha maga az ég ajándékozta volna meg ezzel.

Ó, igen, nagyon egyszerû lélek volt. Kedves fiatalember, de nem bolond; s ezzel
együtt végtelenül tapasztalatlan, gyanútlan és meggondolatlan. Vidéken lehet látni ha-
sonlót itt-ott. Volt benne valami költészetféle is. Csak amolyan természetébôl folyó,
mindenestül ôrá szabott, nem tanult. Úgy gondolom, Ádám apánkban lehetett ilyen
természet adta költészet. A többi: un Russe sauvage – ahogy a franciák hívnak olykor
bennünket –, de nem az a fajta, amelyik faggyúgyertyát fogyaszt csemegének – ahogy
ôk képzelik rólunk. Ami az asszonyt, a francia asszonyt illeti, nos, ôt, bár magam is jár-
tam Franciaországban százezer orosszal együtt, sohasem láttam. Nagyon valószínû, hogy
nem volt Párizsban akkor. S azonkívül sem olyan volt, akinek az ajtajai megnyílnak a
magamfajta egyszerû fickók elôtt. Azt hiszem, értik. Aranyozott szalonokba sose vitt
az utam. Nem tudom maguknak elmesélni, milyen volt a külseje, ami elég különös,
ha meggondoljuk, hogy én voltam – ha szabad ezzel dicsekednem – Tomasov legfôbb
bizalmasa. 

Mások elôtt nagyon hamar elszégyellte magát beszéd közben. Gondolom, sértették
érzékenységét a tábortûz melletti megjegyzések. Engem azonban közel engedett ma-
gához, és nekem hûségesen szót kellett fogadnom. Nem várhatja el az ember komo-
lyan egy Tomasov fajtájú fiatalembertôl, hogy végképp ne szóljon egy szót sem; én pe-
dig – azt hiszem, ezt nehezen hiszik el nekem – meglehetôsen hallgatag természetû
valaki vagyok.

Minden bizonnyal a hallgatagságomat találta rokonszenvesnek. Regimentünk egész
szeptember folyamán falvakban szállásolta el magát, így könnyebb napokat éltünk.
Akkor hallottam a legtöbbjét annak – amit nem lehet történetnek mondani. A törté-
net, amely a fejemben jár, nem ez. Ezt inkább csak áradozásnak nevezném.

Talán egész órát is elüldögéltem szótlanul, hallgatva Tomasov túlfûtött szavait. És
csöndben maradtam azután is, hogy befejezte. Ez a csend keltette aztán azt a komoly,
ünnepi hatást, ami úgy hiszem, hogy valamiképp tetszett Tomasovnak.

A hölgy persze nem afféle elsô fiatalságát élô asszony volt. Özvegy lehetett. Én min-
denesetre sohasem hallottam, hogy Tomasov megemlítette volna a férjét. Igen elôke-
lô szalont tartott; társasági központot, amelyet királynôként uralt, nagy pompával. 

Valahogy úgy képzelem, hogy az az udvartartás fôleg férfiakból állt. De meg kell
mondanom, hogy Tomasov az efféle részleteket jól kirekesztette meséjébôl. Szavam-
ra, nem tudom, sötét haja volt-e a hölgynek vagy szôke, barna szeme volt-e vagy kék,
milyen termete volt, milyen vonásai, milyen arcszíne. Szerelme magasan a puszta fizi-
kai benyomások fölött szárnyalt. Sosem írta le ôt nekem a szokásos kifejezésekkel, ar-
ra azonban kész volt megesküdni, hogy ahol a hölgy megjelent, ott minden gondolat
és érzés kizárólag körülötte forgott. Olyan asszony volt. Csodálatos társalgások folytak
szalonjában mindenféle tárgyról, de ô áradt mindegyikbôl, mint valami misztikus ze-
neköltemény, az igazi szépség követelése, hatalma, zsarnoksága. Így hát nyilvánvaló-
an szép volt az asszony. Kiragadta mind a véle beszélôket abból, ami fontos volt az éle-
tükben, sôt a hiábavalóságaikból is. Titkos gyönyörûség volt, és titkos gyötrelem. Min-
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den férfin, aki rápillantott, erôt vett a borongás, mintha beléhasított volna a gondo-
lat, hogy elvesztegette addigi életét. Maga volt az öröm és a boldogság sejtelme, és
csak bánatot és kínt hozott a férfiak szívére.

Egyszóval bizonyára rendkívüli asszony volt, vagy ha nem, hát Tomasov volt rend-
kívül fiatal fickó, hogy így érezzen iránta, és így beszéljen róla. Mondtam már, hogy
volt benne egy adag költészet, és szavai mindezzel együtt meglehetôsen igaznak tûn-
tek. Alighanem varázslatos asszony lehetett, messze túl azon, amivel a mindennapi em-
ber találkozik. A költôk valahogyan közel kerülnek az igazsághoz – ezt nem lehet le-
tagadni.

Az én fogalmazásomban semmi költészet nincs, tudom, de nekem is megvan a jó-
zan eszem, s nincs kétségem afelôl, hogy a hölgy nyájas volt a fiatalemberhez, ha már
egyszer megtalálta az utat a szalonjába. Az igazi csoda az, hogy bejutott oda. De hát
bejutott az ártatlan, és elôkelô társaságban találta magát, tekintélyes állásokat betöltô
férfiak között. Tudják, mit jelent ez: vastag derekak, kopasz fejek, s fogak, melyek vol-
taképp nincsenek is – ahogy némely szatíraíró fogalmaz. Képzeljenek közéjük egy he-
lyes fiút; olyan frisset, egyszerût, mint a fáról szedett alma; egy szerény, jóképû, áhíta-
tos lelkû barbárt. Szavamra! Micsoda különbség! Micsoda felüdülés az elfásult érzé-
keknek! És hozzá még az a kis költészet a természetében, amely még az együgyût is
megóvja attól, hogy bolondnak nézzék.

Jámbor, vakon engedelmeskedô, hívô rabszolga lett. Jutalma az volt, hogy rámoso-
lyogtak, és idôvel bejutott a ház bizalmasai közé. A mesterkéletlen, fiatal barbár bi-
zonyára szórakoztatta a ház kifinomult asszonyát. Talán – mert nem evett faggyú-
gyertyát – valami gyöngédségi igényét is kielégítette a hölgynek. Tudják, sokféle gyön-
gédségre képesek a magas kultúrájú asszonyok. Az okos és képzeletdús, nem pedig a
szenvedélyes asszonyokról beszélek, azt hiszem, értik. De hát ki tud szükségleteik és
szeszélyeik mélyére hatolni? Legtöbbnyire maguk sincsenek tisztában lelkük mélyébôl
fakadó hangulataikkal, s egyik tévedésbôl a másikba esnek, olykor katasztrofális kö-
vetkezményekkel. S akkor ki van jobban meglepve náluk? Tomasov esete azonban egé-
szen idilli volt a maga nemében. Az elegáns világ élvezte a dolgot. Odaadása egyféle
társadalmi sikert hozott számára. Ám ô ezt észre sem vette. Ott volt a maga egyetlen
istensége, és ott volt a szentély, ahová néki a hivatalos fogadóóráktól független bejá-
rása volt.

Bôségesen élt is ennek a kivételezettségnek az elônyeivel. Említettem már, hogy
nem voltak hivatali teendôi. A katonai küldöttség fôként afféle udvariassági gesztus-
nak számított, lévén, hogy vezetôje Sándor cárunk személyes barátja volt, és ô is kizá-
rólag társasági sikerekre törekedett – a jelek szerint. A jelek szerint.

Egyik délután Tomasov a szokottnál korábban látogatta meg ábrándjainak úrnôjét.
A hölgyet nem találta egyedül. Egy férfi volt nála; nem a vastag derekú, kopasz fejû
személyiségek egyike, hanem valaki hozzá hasonló; egy harminc körüli francia tiszt,
aki bizonyos fokig szintén kivételes bizalmat élvezett. Tomasov nem volt féltékeny rá.
Ilyen érzés önteltségnek hatott volna az egyszerû fickó szemében. 

Ellenkezôleg, csodálta a tisztet. Maguknak sejtelmük sincs róla, hogy a francia ka-
tonáknak mekkora tekintélyük volt akkoriban, fôként mielôttünk, orosz katonák elôtt,
akik talán keményebben ellenálltunk nekik, mint a többiek. Gyôzelem ragyogott a
homlokukon, úgy látszott, hogy egyszer s mindenkorra. Emberfelettiek lehettek vol-
na, ha nincsenek annyira tudatában ennek. De jó bajtársak voltak, és valami testvéri
érzést tápláltak magukban mindenki iránt, aki fegyvert visel, még ha ellenük is.
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S ô nagyszerû példa volt erre: vezérkari tiszt s férfi a legjobb társaságból. Erôteljes
felépítésû volt és merôben férfias, noha olyan ápolt, mint egy asszony. A világfi elôzé-
keny higgadtsága jellemezte. Homlokának alabástromfehérsége megkapó ellentétben
állott egészséges arcszínével.

Hogy ô féltékeny volt-e Tomasovra, nem tudom, de gyanítom, hogy kissé bosszant-
hatta ôt, mint az érzelmes rend két lábon járó képtelensége. De ezek a világfiak kifür-
készhetetlenek, és ô láthatólag vette magának a fáradságot, hogy Tomasov létezését a
feltétlenül szükségesnél is kézzelfoghatóbban elismerje. Egyszer vagy kétszer hasznos
nagyvilági tanácsot is adott neki, az elképzelhetô legnagyobb tapintattal. Tomasovot
teljesen lenyûgözte a jóindulatnak ez a szembeszökô bizonyítéka a legjobb társaság hi-
deg máza alatt.

Tomasov, miután bevezették a petit salonba, ott találta ezt a tökéletes két embert egy-
más mellett ülve a kanapén, és az volt az érzése, hogy valamilyen különleges társalgást
szakított félbe. Úgy találta, különösen néznek rá, de nem adták tudtára, hogy alkal-
matlan. Egy kis idô múltán így szólott a hölgy a tiszthez, akinek De Castel volt a neve:
»Azt szeretném, ha odafáradna, és tisztázná, hogy mi a teljes igazság ezzel a híreszte-
léssel kapcsolatban.«

»Ez jóval több puszta híresztelésnél« – jegyezte meg a tiszt. De engedelmesen föl-
állt, és távozott. A hölgy Tomasovhoz fordult, és így szólt: »Maga maradjon velem!«

Ez a kifejezett parancs végtelenül boldoggá tette, bár, ami azt illeti, nem is gondolt
távozásra.

A hölgy kedves pillantásokkal nézte ôt, amitôl valami izzást és tágulást érzett a mell-
kasában. Gyönyörûséges érzés volt ez, még ha elakadt is tôle olykor-olykor a lélegze-
te. Révülten itta be a hölgy nyugodt, elragadó hangját, amely tele volt ártatlan vidám-
sággal és a lélek békéjével. Úgy érezte, hogy lángot vet szenvedélye, és kéken izzó láng-
nyelvekkel vonja be a hölgyet tetôtôl talpig s a feje fölött, míg a hölgy lelke mint nagy
fehér rózsa nyugszik a tûz közepén...

Hm, ez jó. Sok efféle dolgot mondott énnekem, de ez az egy, amit megjegyeztem.
Ô maga mindenre emlékezett, mert azok voltak az utolsó emlékei arról az asszonyról.
Utoljára látta ôt, bár akkor még nem tudta ezt.

Monsieur De Castel visszatért, betörve az igézetnek ama légkörébe, amelyet Toma-
sov olyan tökéletes önkívülettel ivott magába, hogy a külsô világról tudomást sem vett.
Tomasovot minden igyekezete ellenére lenyûgözte a tiszt mozdulatainak választékos-
sága, modorának könnyedsége, minden általa ismert férfinál felsôbbrendû volta, és
szenvedett ettôl. Úgy tûnt neki, hogy az a két ragyogó lény ott a kanapén egymásnak
teremtôdött. De Castel, miután leült a hölgy mellé, ezeket a szavakat mormogta neki
diszkréten: »A legkisebb kétség sem fér hozzá, hogy igaz.« És akkor mindketten To-
masovra néztek. Miután ily kíméletlen módon kiragadták ôt az igézetbôl, Tomasov
magára eszmélt, és valami szégyenérzés kerítette hatalmába. Ült, és félszeg mosollyal
nézett vissza rájuk.

A hölgy, anélkül, hogy levette volna szemét az elvörösödô Tomasovról, megszólalt,
tôle szokatlan, ábrándos komolysággal:

»Szeretném megtudni, hogy a maga nagylelkûsége folt nélküli-e. A szerelem csak a
legmagasabb fokon lehet forrása minden tökéletességnek.«

Tomasov tágra nyitotta a szemét a csodálkozástól: mintha a hölgy ajkáról igazgyön-
gyök peregtek volna alá. Ezt a kijelentést azonban nem a primitív orosz fiatalember-
nek címezték, hanem a világ legtökéletesebbre csiszolt férfijának, De Castelnek. To-
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masov nem láthatta, milyen hatást gyakorolt rá, mert a francia tiszt lehorgasztotta a
fejét, és úgy ült ott, bámulnivalóan kifényezett csizmáit nézve.

A hölgy részvevô hangon kérdezte:
»Kétségei vannak?«
De Castel, anélkül, hogy felnézett volna, ezt mormogta: »Csinos kis becsületügy ke-

rekedhet ki belôle.«
A hölgy élénken válaszolta: »Ami kétségkívül mûvi dolog. Nekem csak a természe-

tes érzések számítanak. Semmi másban nem hiszek. De talán a lelkiismerete...«
A férfi félbeszakította: »Szó sincs róla. Az én lelkiismeretem nem gyermekes. Azok-

nak az embereknek a sorsa katonailag közömbös számunkra. Mit tudnak ártani? Fran-
ciaország ügye legyôzhetetlen.«

»Akkor hát...« – szólt a hölgy jelentôségteljesen, és fölemelkedett a kanapéról. To-
masov sietve követte példájukat. Szenvedett a teljes szellemi sötétség állapotától. Mi-
alatt ajkához emelte a hölgy fehér kezét, hallotta, amint a francia tiszt észrevehetô nyo-
matékkal mondja: »Hogyha katonalélek lakozik benne (abban az idôben, tudják, va-
lóban így beszéltek), hogyha katonalélek lakozik benne, akkor az ön lába elé kellene
borulnia hálából.«

Tomasov úgy érezte, hogy még mélyebb sötétségbe zuhant, mint korábban. Követte
a francia tisztet ki a szobából és ki a házból, mivel az volt az érzése, hogy ezt várják tôle.

Alkonyodott már, az idô rossz volt, és az utcák teljesen kihaltak. A francia furcsán lô-
dörögve ment, és Tomasov is vele lôdörgött türelmesen. Sosem volt sürgôs neki, hogy
távolabb kerüljön attól a háztól, amelyben a hölgy lakott. Azonkívül valami csodálatos
dolog történt vele: a kéz, amelyet ujjvégeinél fogva tiszteletteljesen megemelt, az ajká-
hoz nyomódott. Titkos kegyben részesült! Csaknem megrémült. Forogni kezdett vele a
világ, és még mindig alig csillapult. De Castel hirtelen megállt a csendes utca sarkán.

»Nem nagyon szeretnék önnel együtt mutatkozni a kivilágított fôutcán, Tomasov
úr« – mondta különös, komor hangon. 

»Miért?« – kérdezte a fiatalember, túlságosan megriadva ahhoz, hogy megsértôdjék.
»Okosságból – felelte a másik kurtán. – Ezért itt most elválunk, de mielôtt elválnánk,

elmondok önnek valamit, aminek a fontosságát azonnal meg fogja érteni.«
Jegyezzék meg, kérem, hogy ez 1812 egyik március végi estéje volt. Már hosszabb

ideje beszéltek az Oroszország és Franciaország közötti, egyre növekvô elhidegülés-
rôl. A szalonokban egyre hangosabban suttogták a háború szót, és végül hivatalos kö-
rökben is hallható lett. Erre aztán a párizsi rendôrség fölfedezte, hogy a mi katonai at-
tasénk megvesztegetett néhány hivatalnokot a hadügyminisztériumban, és igen fon-
tos, bizalmas iratokat kapott tôlük. A nyomorult emberek (ketten voltak) bevallották
bûnüket, és még aznap éjjel fôbe lövik majd ôket. Holnapra az egész város beszélni
fog az afférról. De a legrosszabb az, hogy Napóleon császár éktelen haragra gerjedt a
leleplezés hallatán, és elhatározta, hogy letartóztatja az orosz attasét.

Ez volt De Castel közlendôje; és bár halk hangon beszélt, Tomasovot a hang úgy ér-
te, mint valami hatalmas robaj.

»Letartóztatja« – mormogta vigasztalanul.
»Igen, és politikai fogolyként ôrizteti összes kísérôjével együtt...«
A francia tiszt megragadta Tomasov karját a könyöke fölött, és keményen megszo-

rította.
»És Franciaországban ôrizteti« – ismételte meg Tomasov füléhez hajolva, majd el-

eresztve ôt, hátrált egy lépést, és hallgatott.
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»És ön, ön az, aki ezt elárulja nekem!« – kiáltott fel Tomasov a hála tetôfokán, ami
aligha lehetett nagyobb, mint csodálkozása a leendô ellenség nagylelkûsége fölött. Te-
hetett volna testvér többet érte? Kereste, hogy hogyan ragadhatná meg a francia tiszt
kezét, de az szorosan a köpenyébe burkolózott. Bizonyára nem vette észre a sötétben a
kísérletet. Hátrébb húzódott egy kicsit, és egy világfi tökéletesen higgadt hangján, mint-
ha kártyaasztalon vagy hasonlón szólna át, felhívta Tomasov figyelmét, hogy amennyi-
ben hasznát akarja venni a figyelmeztetésnek, úgy drágák a percek.

»Valóban azok – hagyta helyben a megriadt Tomasov. – Viszontlátásra hát! Nem ta-
lálok nagylelkûségéhez méltó köszönô szavakat, de ha valaha is alkalmam lesz rá, es-
küszöm, hogy rendelkezhet életemmel...«

Ám a francia elhúzódott, és már el is tûnt a sötét, magányos utcában. Tomasov egye-
dül maradt, és akkor nem vesztegette tovább annak az estének drága perceit.

Látják, hogy az emberek puszta pletykálkodása és üres beszéde hogy válik történe-
lemmé? Ha megnézik annak az idônek memoárjait, mindegyikben azt olvashatják,
hogy attasénkat egy magas állású hölgy figyelmeztette, aki a szeretôje volt. Köztudo-
mású persze, hogy sikerei voltak a legmagasabb körökhöz tartozó asszonyok körében,
de az igazság az, hogy a figyelmeztetô személy nem más volt, mint a mi szerény To-
masovunk, a szerelmesnek egész más fajtája, mint ô.

Ez hát a titka, hogyan menekült meg uralkodónk képviselôje a letartóztatástól. Ô
és egész hivatalos kísérete szerencsésen kijutott Franciaországból – mondják a törté-
nelmi beszámolók. És abban a kíséretben persze ott volt a mi Tomasovunk. Katonalé-
lek lakozott benne, hogy a francia tiszt kifejezésével éljek. És mi lehetett volna vigasz-
talanabb egy ilyen lelkû férfi számára, mint fogságba esni a háború elôestéjén, elsza-
kadni vésszel küzdô hazájától, a bajtársi családtól, a szolgálattól, tisztességtôl és – igen
– a dicsôségtôl is.

Tomasov a puszta gondolatába is beleborzadt annak az erkölcsi gyötrelemnek, ami-
tôl megmenekült, és szívében határtalan hálát érzett az iránt a két ember iránt, akik
megmentették ôt ettôl a kegyetlen megpróbáltatástól. Csodálnivalóak voltak. Számá-
ra a szerelem és a barátság csupán kivetülése volt a legmagasabb rendû tökéletesség-
nek. Ô mindezek mintaképeit megtalálta személyükben, és szinte kultikus tisztelettel
vette körül ôket. Ez, bármilyen nagy hazafi volt is, általában kihatott a franciákhoz va-
ló viszonyára. Hazájának megtámadása természetesen felháborodást váltott ki belôle,
de ebben a felháborodásban nem volt személyes ellenszenv. Alapvetôen finom termé-
szet volt. Szenvedett a maga körül látott, megdöbbentô emberi szenvedéstôl. Igen, a
maga férfias módján tele volt részvéttel az emberi nyomorúság minden fajtája iránt.

Az övénél kevésbé finom lelkek félreértették ezt. Az Emberbarát Tomasov gúnynevet
ragasztották rá a regimentben.

Nem sértette ôt a gúnynév. Semmiféle összeférhetetlenség nincs az emberiesség és
a katonalélek között. Az olyan emberek, akikben nincs részvét, civilek: kormányzati
tisztviselôk, kereskedôk és hasonlók. Ami pedig azt a sok vérszomjas beszédet illeti,
amelyeket jóravaló emberektôl hallani háborús idôkben – nos hát a nyelv legjobb eset-
ben is rakoncátlan testrészecske, és mikor valami izgalmi állapot áll be, nincs fék, amely
mérsékelje bôsz aktivitását. 

Így aztán nem voltam nagyon meglepôdve, amikor azt láttam, hogy a mi Tomaso-
vunk lassan a hüvelyébe csúsztatja kardját, mondhatnánk, a csata kellôs közepén. Az-
után is hallgatag maradt, hogy ellovagoltunk onnan. Általában nem volt beszédes, de
most nyilvánvaló volt, hogy a Grande Armée olyan mélyen érintette ôt, ahogyan sem-
mi más látvány a földön. Én magam mindig meglehetôsen kemény valaki voltam, s
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lám, most én is... hát még az a fickó azzal a költôi természettel! Elképzelhetik, hogy
mi ment végbe benne. Lovagoltunk egymás oldalán, és nem nyitottuk szóra szánkat.
Erre egyszerûen nem voltak szavak.

Az erdô sarkán ütöttük fel szabadtéri táborunkat, hogy lovaink némi oltalomhoz
jussanak. Ám a heves szél éppoly hirtelen elállt, amilyen hirtelen támadt, és az ország-
ra nagy téli csönd borult a Baltitól a Fekete-tengerig. Az ember valahogy úgy érezte,
hogy a hideg élettelen tömege a csillagokig ér föl.

Embereink tüzeket gyújtottak tisztjeiknek, és eltisztították a havat körülöttük. Nagy
rönkökbôl ülôhelyeket csináltunk. Meglehetôsen tûrhetô tábor volt az egészében, ha
nem töltötte is be diadalmámor. Késôbb arra is sor került, de ott akkor reánk nehezült
a zord és terhes kötelesség.

Az én tüzem körül hárman ültünk. A harmadik az adjutáns volt. Talán jóindulatú
fickó, de nem olyan kellemes, amilyen akkor lehetett volna, ha kevésbé érdes a modo-
ra és kevésbé nyers felfogású. Úgy gondolkodott az emberi viselkedésrôl, mintha az
ember olyan egyszerû valami volna, mint, mondjuk, két keresztbe fektetett pálcika, hol-
ott az ember sokkal inkább a tengerhez hasonlítható, amelynek mozgásai túlságosan
bonyolultak ahhoz, hogy megmagyarázzuk, és amelynek mélye csak az isten tudja, mit
okád ki bármely pillanatban.

Beszélgettünk egy kicsit arról a feladatról. Nem sokat. Az ilyen dolgokból nem ala-
kul ki társalgás. Tomasov mormogott néhány szót valami közönséges mészárlásról. Ne-
kem nem volt mondanivalóm. Amint mondtam, igen hamar engedtem, hogy kardom
dologtalanul lógjon le csuklómról. Az a kiéhezett tömeg még csak meg sem próbált vé-
dekezni. Épp csak néhány lövés. Két sebesültünk volt. Kettô!... És Napóleon Grande
Armée-jának fô hadoszlopát támadtuk meg. Tomasov fáradtan mormogta: »Mi értel-
me volt ennek?« Nem kívántam vitatkozni, hát csak ennyit mormogtam: »Áh, igen!«
De az adjutáns bántóan közbevágott: »Nos, fölmelegítette az embereket egy kicsit. En-
gem fölmelegített. Ennyi bôven elegendô oknak. De hát a mi Tomasovunk nagy em-
berbarát! És amellett bele is szeretett egy francia nôbe, azért is sajnálja ôket. Semmi
baj, fiam, Párizs felé tartunk már, így hamarosan viszontlátja ôt!« Egyike volt ez szoká-
sos és, ahogy hittük, bolond beszédeinek. Nem volt közöttünk, aki azt ne hitte volna,
hogy Párizsba csak évek múltán juthatunk el. Évek múltán. És lám! Nem egészen ti-
zennyolc hónappal késôbb jó kis summa pénzt játszottam el a Palais Royalban.

Mivel az igazság gyakran képtelenebb, mint bármi a világon, nemegyszer a bolon-
dok hibáznak rá. Nem gondolnám, hogy az adjutánsunk hitte is, amit mond. Ô csak
Tomasovot akarta egy kicsit bosszantani, megszokásból. Mi persze nem szóltunk sem-
mit, így azután tenyerébe hajtotta fejét, és szundikálni kezdett, ott, a farönkön ülve, a
tûzzel szemben. Lovasságunk a sereg jobbszárnyának legszélén helyezkedett el, és be
kell vallanom, hogy eléggé pocsékul ôrködött. Erre az idôre minden bizonytalanságér-
zésünk elmúlt. Ám azért továbbra is csak úgy tettünk, mintha valahogyan végeznénk a
dolgunk. Nemsokára egy lovas érkezett egy vezeték lóval, Tomasov mereven fölkapasz-
kodott rá, és elindult, hogy körbejárja a külsô ôrhelyeket. A tökéletesen haszontalan
külsô posztokat.

Az éjszaka csöndes volt, csak a tábortûz ropogását lehetett hallani. A dühödt szél
magasan a föld fölé emelkedett, s finom lehelet sem hallatszott belôle. Csak a telihold
úszott rohanva az égen, majd hirtelen megállt, és mozdulatlanul függött fejünk fölött.
Emlékszem, amint szôrös arcomat felé emeltem egy pillanatra. Akkor, úgy gondolom,
én is elszunnyadtam kétrét görnyedve a farönkön, szemben a hevesen lobogó tûzzel. 
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Tudják, milyen változékony az ilyen szendergés. Egyik pillanatban belehull az em-
ber egy szakadékba, a másikban újra itt van a világban, amelyet túl mélynek érez ah-
hoz, hogy bármilyen zaj elérje az utolsó ítélet harsonáján kívül. Aztán elmegy újra. Úgy
érzi, hogy a lelke is feneketlen gödörbe zuhan. És megint vissza a megriadt öntudat-
ba. Egy rémálom kegyetlen színjátéka zajlik. Itt is, ott is csupa gyötrelem. De amikor
a legényem megállt elôttem, váltig ismételgetve, hogy »Nem kegyeskedne nagyságod
enni?... Nem kegyeskedne nagyságod enni?...«, akkor sikerült el nem engednem... el
nem engednem azt az ásítozó öntudatot. Kormos fazekat nyújtott felém valami vízben
fôtt kásával és egy csipetnyi sóval. Egy fakanál volt beleszúrva.

Abban az idôben az volt az egyetlen ellátmány, amelyet rendszeresen kaptunk. Me-
rô csirkeeledel, a fene egye meg! Hanem az orosz katona csodálatos. Igen, az én em-
berem ott várakozott, amíg én lakmároztam, aztán elment az üres fazékkal.

Már nem voltam álmos. Csakugyan, a létezésnek valamilyen felfokozott tudatállapo-
tával ébredtem, amely túlterjedt közvetlen környezetemen. Az ilyenek csak kivételes
pillanatai az emberfajta életének, mondhatom örömmel. Egész roppant kiterjedésé-
ben éreztem a hóval borított föld meghitt közelségét, melyen nem volt egyéb látvány,
mint a fák gyertyaszál törzsükkel és halotti levélzetükkel; és az általános gyásznak eme
pompájában hallani véltem az élettelen természet ölében halálba hulló emberiség só-
haját. Franciák voltak. Nem gyûlöltük ôket, nem gyûlöltek minket: egymástól távol lé-
teztünk. És egyszerre csak ide özönlöttek fegyverrel a kézben, nem félve az Istent, s
egyéb nemzeteket is hozva magukkal, hogy mindannyian itt pusztuljanak el együtt, az
átfagyott testek hosszú menetében. Magam elôtt láttam ezt a menetet: kicsi sötét buc-
kák szánni való sokasága, elnyúlva a holdfény alatt a világos, csendes és irgalmatlan le-
vegôben – iszonyú békében.

Talán csodálkoznak, hogy minderre ilyen jól emlékszem. Mi egy múló érzelem vagy
egy félig kialakult gondolat, hogy ennyi év múlva is megmaradjon az ember tünékeny,
jelentéktelen kis életében? De ami úgy belevéste emlékezetembe az engem azon az es-
tén eltöltô érzést, hogy a legfinomabb árnyalat is feledhetetlen maradt, az egy külö-
nös, végzetes esemény volt, egy életen át el nem felejthetô esemény, amint majd látni
fogják. 

Nem hinném, hogy öt percnél régebben idôzhettem azok közt a gondolatok között,
amikor valami arra késztetett, hogy nézzek hátra a vállamon keresztül. Azt sem hin-
ném, hogy valami zaj volt az oka, a hó minden zajt elnémított. De kellett hogy okoz-
za valami, valami olyan jel, amely a tudatomig eljutott. Mindenesetre megfordítottam
a fejemet, és ott láttam a felém közelgô eseményt, anélkül, hogy tudtam vagy a legcse-
kélyebb elôérzetem lett volna róla. Annyit láttam, hogy a távolból két alak közeledik
a holdfényben. Egyikük a mi Tomasovunk volt. Az a sötét massza pedig mögötte, ami
keresztülhaladt a látóteremen, a két ló volt, melyeket a legénye elvezetett. Tomasovnak
nagyon jól fel lehetett ismerni a külsejét: hosszú csizmák és magas, csúcsos kámzsá-
ban végzôdô termet. De oldalán egy másik alak is közeledett. Elôször nem akartam
hinni a szememnek. Elképesztô volt. Forgóval díszített sisak fénylett a fején, teste fehér
köpenybe burkolózott. Az a köpeny nem volt olyan fehér, mint a hó. A világon semmi
sem olyan. Inkább ködfehér volt, és végtelenül kísértetiesen s marconán hatott. Olyan
volt, mintha Tomasov a Hadistent fogta volna el. Azonnal láttam, hogy karjánál fogva
vezeti azt a tündöklô jelenséget. Aztán azt is észrevettem, hogy támogatja. Amíg én egy-
re csak bámultam ôket, ôk közelebb kúsztak – mert valóban kúszás volt az –, végül be-
kúsztak a tábortûz fényébe, és bejöttek a farönk mögé, amelyen ültem. A láng játsza-
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ni kezdett a sisakon. A végletekig elnyûtt sisak volt, s alatta a fagy marta, sebhelyekkel
teli arcot rongyos prém keretezte. Nem a Hadisten volt ez, csak egy francia tiszt. A nagy
fehér vértes köpeny el volt tépve, meg volt perzselôdve, és tele volt lyukkal. Lábát ócs-
ka birkabôrökbe bugyolálta csizmájának maradványai fölött. Éktelenül néztek ki, és
csak támolygott bennük, mialatt Tomasov tartotta, és a legnagyobb óvatossággal le-
eresztette a farönkre, amelyen ültem.

Elképedésem nem ismert határt.
»Foglyot hoztál be!« – mondtam Tomasovnak, mintha nem tudnám elhinni, amit

látok.
Meg kell érteniük, hogy mi nem ejtettünk foglyokat, csak nagyobb egységekben. Mi

értelme lett volna? Kozákjaink vagy leöldösték a leszakadtakat, vagy magukra hagy-
ták ôket, ahogy itt is történt. A végeredmény mindkét esetben ugyanaz volt.

Tomasov feldúlt arccal fordult felém:
»Felugrott a földrôl valahol, amikor elhagytam a külsô ôrhelyet – mondta. – Azt hi-

szem, hogy egyenesen felém tartott, mivel vakon belesétált a lovamba. Megragadta a
lábszáram, és azután természetesen már egy legényünk sem merészelt hozzányúlni.«

»Hajszálon múlt, hogy megmenekült« – mondtam.
»Nem méltányolta – felelte Tomasov, még kétségbeesettebben tekintve rám, mint

elôbb. – Úgy jött idáig, hogy fogta a kengyelszíjamat. Azért jöttem vissza ilyen sokára.
Azt mondta nekem, hogy törzskari tiszt, aztán olyan hangon, amilyenen csak a kárho-
zottak szólnak, károgva a dühtôl és a kíntól, azt mondta, szívességet akar kérni tôlem.
Egy végsô szívességet. Megértettem-e, kérdezte valami ördögi suttogással.

’Persze hogy megértettem – válaszoltam. Azt mondtam: – Oui, je vous comprends.’
’Akkor – mondta – tegye meg! Máris! Azonnal, ha van szívében irgalom!’«
Tomasov elhallgatott, és különös tekintettel bámult rám a fogoly feje fölött. 
Megkérdeztem: »Hogy értette ezt?«
»Én is ezt kérdeztem tôle – válaszolta Tomasov kába hangon. – És ô azt felelte, ar-

ra kér engem, hogy legyek szíves, lôjem fôbe ôt. Mint bajtársa, mondta. Mint egy érzô
ember, mint egy... mint egy emberséges ember.« 

A fogoly csak ült közöttünk összeszabdalt, iszonyú múmiaarccal, mint marcona ma-
dárijesztô, mint rongyos, mocskos rém, szörnyû, eleven szemmel, mely teli volt élet-
erôvel, olthatatlan tûzzel egy szörnyû, nyomorúságos testben, egy csontvázban a dia-
dalmi lakomán. És az a szörnyû, kiolthatatlan szempár újra Tomasovra szegezôdött.
Az meg, szegény fickó, megbûvölten viszonozta a szenvedô léleknek a puszta férfibu-
rokból felé irányuló, iszonytató tekintetét. A fogoly Tomasovra károgott franciául:

»Most már felismerem önt! Ön az ô orosz ifjonca. Aki annyira hálálkodott. Felszólí-
tom, hogy fizesse meg adósságát! Fizesse meg, azt mondom, egy felszabadító lövéssel!
Ön becsületes ember. Nekem még csak egy törött szablyám sincs. Egész valóm iszo-
nyodik ettôl a lealacsonyodástól. Ismer engem!«

Tomasov nem szólt semmit.
»Hát nincs önben katonalélek?« – kérdezte a francia ingerült suttogással, de valami

gúnnyal is a hangjában.
»Nem tudom« – felelte szegény Tomasov.
Micsoda megvetést lövellt rá a madárijesztô csillapíthatatlan szeme! Úgy tûnt, hogy

már csak a felbôszült és tehetetlen kétségbeesés tartja életben. Hirtelen felzihált, és elô-
rebukott egész teste görcsének vonagló agóniájában. Nem ritka hatása ez a tábortûz
hevének. Olyan volt az egész, mint valami szörnyû kínvallatás. De eleinte megpróbált
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felülkerekedni a kínon. Halkan nyögött csupán, mialatt fölé hajoltunk, nehogy bele-
guruljon a tûzbe, és idônként lázasan motyogta: »Tuez moi, tuez moi...«, amíg csak le
nem gyûrte ôt a kín, és idôrôl idôre fel nem sikoltott oly módon, hogy minden jajki-
áltás összeszorított száján keresztül tört elô.

Az adjutáns fölemelkedett a tábortûz túlsó felén, és iszonyú káromkodásban tört ki
annak a vadállati zajnak a hallatán, amit a francia keltett.

»Mi ez itt? Már megint a maga pokoli emberbarátsága, Tomasov! – ordított reánk.
– Mért nem dobatja ki ezt az alakot az ördögnek a hóra?«

Mivel ügyet sem vetettünk ordítozására, pokoli káromkodással fölállt, és átment egy
másik tûzhöz. A francia tiszt csakhamar jobban lett. Fölsegítettük a rönkre, és hallgat-
va ültünk két oldalán, míg csak hajnalhasadtával föl nem harsantak a kürtök hívóje-
lei. A nagy láng, amelyet egész éjjel életben tartottunk, elsápadt az ólomszínt öltô hó-
takarón, mialatt a fagyos levegô körös-körül zengett a lovassági kürtök rezes hangjá-
tól. A francia, akinek szeme üvegesen meredt elôre, és egy pillanatra azt a reményt kel-
tette bennünk, hogy csendesen üldögélve köztünk meghal, lassan megmozdult jobbra,
balra, ahogy hol egyikünk, hol másikunk arcába tekintett. Komor pillantást váltottunk
Tomasovval. Aztán megremegtette bensônket De Castel hangja, amely váratlanul visz-
szanyerte erejét és kísérteties nyugalmát:

»Bonjour, Messieurs.«
Állát mellére ejtette. Tomasov oroszul szólított meg:
»Ô az az ember, ô maga...« Bólintottam, és Tomasov fájdalmas hangon folytatta:

»Igen, ô! A ragyogó, a tökéletes ember, akit a férfiak irigyeltek, s imádtak a nôk – ez a
rémség, ez a nyomorult lény, aki nem tud meghalni. Nézz a szemébe! Iszonyú!«

Nem néztem oda, de anélkül is értettem, hogy mire gondol Tomasov. Nem tehet-
tünk érte semmit. A sorsnak ez a bosszúálló tele vaskézzel markolta mind a menekü-
lôket, mind az üldözôket. A könyörület üres szó volt ez elôtt a könyörtelen végzet elôtt.
Megpróbáltam mondani valamit arról a konvojról, amely bizonyára gyülekezik már a
faluban, de hangom elakadt attól a néma pillantástól, melyet Tomasov vetett rám. Tud-
tuk, milyenek azok a konvojok: reményvesztett nyomorultak megdöbbentô tömege,
melyet a kozákok lándzsavéggel terelnek vissza a jeges pokolba, egyre távolabbra ûz-
ve ôket hazájuktól.

Századaink az erdô szegélye mentén fejlôdtek fel. A kín percei múlóban voltak. A
francia egyszerre csak erôlködve lábra állt. Segítettünk neki, anélkül, hogy tudtuk vol-
na, mit teszünk.

»Jöjjön! – szólalt meg fegyelmezett hangon. – Ez az a pillanat.« Várt egy jó ideig,
majd ugyanazzal a határozottsággal folytatta: »Becsületszavamra, minden hitem el-
hagyott.«

Hangja hirtelen elvesztette önuralmát. Kis idô múlva fojtott hangon hozzátette: »És
már a bátorságom is... Becsületszavamra.«

Újabb hosszú szünet telt el, mielôtt nagy erôlködéssel, rekedt hangon ezt suttogta:
»Nem elég ennyi, hogy a kôszívet is meglágyítsa? Térden csússzak ön elé?«

Újra mély csönd ereszkedett hármunk közé. És akkor a francia tiszt Tomasov arcá-
ba vágta haraggal teli végszavát:

»Csecsszopó!«
Egy arcizma sem rebbent szegény fickónak. Elhatároztam, hogy hozok magammal

két lovast, vezessék el a faluba a nyomorult foglyot. Nem volt mit tenni mást. Még hat
lépést sem tehettem a századunkkal szemben várakozó lovasok és tisztiszolgák csoport-
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ja felé, amikor... de önök már kitalálták. Persze. És kitaláltam én is, bár szavamat adom
önöknek, hogy Tomasov pisztolyának dörrenése az elképzelhetô legjelentéktelenebb
hang volt. A hó, ugye, elnyeli a zajt. Csupán erôtlen pukkanás hallatszott. A lovainkat
tartó legények közül nem hiszem, hogy egy is arra fordította volna a fejét.

Igen. Tomasov megtette. A sors vezette De Castelt ahhoz az emberhez, aki tökélete-
sen megértette ôt. És Tomasov sorsa volt, hogy ô legyen az elôre kiszemelt áldozat. Tud-
ják, milyen a világ és az emberek ítélete. Keményen nekiestek táplálékhoz jutó képmu-
tatásukkal. Igen! Az a vadállat adjutáns volt az elsô, aki borzalmas célzásokat kezdett
tenni egy fogoly hidegvérû legyilkolására! Tomasovot persze nem mentették fel a szol-
gálat alól. De a danzigi csata után maga kérte nyugdíjaztatását a seregtôl, és elment,
hogy elássa magát valahol az ország mélyén, ahová még évekig követte ôt valami sö-
tét tett halavány meséje.

Igen. Megtette. És mi volt az a tett? Egy katona fizette ki százszorosan adósságát egy
másik katona lelkének, megmentve ôt a halálnál rosszabb sorstól – attól, hogy minden
hitét és bátorságát elveszítse. Önök így ítélhetik meg ezt a dolgot. Én nem tudom. És
maga szegény Tomasov sem tudta. De én voltam az elsô, aki odamentem ahhoz az ijesz-
tô sötét csoporthoz a havon. A francia kimeredve terült el a hátán, Tomasov fél térden
elôtte, inkább a lábánál, mint a fejénél a franciának. Sapkáját levette, haja aranyként
ragyogott az újra hullani kezdô hópelyhek örvényében. Gyöngéd, szemlélôdô testtar-
tásban hajolt a halott fölé. S fiatal, nyílt arca, félig lehunyt szeme nem fejezett ki sem
fájdalmat, sem zordságot, sem rémületet – csak valami mélységes és vég nélküli, vég
nélkülien néma tûnôdést.”

Uwe Schweikert

„NÁLAM NEM MEGY SZERELEM NÉLKÜL”
A nôk Leoš Janácek életében és mûveiben

Nádori Lídia fordítása

Leoš Janácek legtöbb operájának középpontjában nôk állnak. Ez a dramaturgiai kons-
telláció nem szokatlan egy késô romantikus zenedrámaköltônél. Az 1854-ben szüle-
tett morva zeneszerzô ebben megegyezik a nála mindössze négy esztendôvel fiatalabb
Puccinival és a tízzel fiatalabb Richard Strauss-szal. Úgy tûnik, maga Janácek is tuda-
tában volt ennek a dominanciának. Idôskori szerelmének, Kamila Stösslovának jegyez-
te meg egyszer, hogy „folyton nôszemélyeket” ír: „Szokatlanul kemény munka árán elkészül-
tem legújabb operámmal. Nem tudom, hogy mi legyen a címe, Vihar vagy Katyerina. A Vihar el-
len az szól, hogy van már ilyen címû színpadi mû, a Katyerina ellen pedig, hogy folyton nôsze-
mélyeket írok. Jenu° fa – Katyerina. A legjobb volna a nevek helyébe három csillagot biggyeszteni.”

A zenében megrajzolt nôi portrék a cseh amazonháború-saga egyik epizódja alap-
ján írt ŠÁRKÁ-tól (1887–1888) JENU° FÁ-n (1894–1903), a KÁTYA KABANOVÁ-n (1920–1921)
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és A RAVASZ RÓKALÁNY KALANDJAI-n át (1921–1923 – a közismert cím, A RAVASZ RÓKÁCSKA

egyike a számtalan eufemizmusnak, amelyekkel Max Brod német fordítása enyhítette
az eredeti szöveg durvaságait) a MAKROPULOSZ-ÜGY-ig és a komor, pesszimista Doszto-
jevszkij-operáig, A HOLTAK HÁZÁ-ig terjed (1927–1928), mely utóbbiból csak látszólag
hiányoznak a nôk. Ebbe a sorba csak két – a JENU° FA és a KÁTYA KABANOVA között kelet-
kezett – színpadi mû nem illik bele: a mûvészproblematikáról szóló, vallomásszerû ze-
nei regény, A SORS (1903–1905), valamint a Broucek úr kirándulásairól szóló szatirikus-
parodisztikus burleszkek (1908–1917).

Zenedrámaszerzôként Janácek minden szentimentalitás nélkül nyúlt anyagához.
Még legjelentéktelenebb figuráiban is olyan beleérzô képességgel, sôt szeretettel me-
rült el, amilyent csak az érett Mozart vagy Verdi operapartitúráiból olvashatunk ki. A
karmester Rafael Kubelik szerint „azt írta, amit a színpadon cselekvô személy átél. Az egyik
legnagyobb dramatikus volt abban az értelemben, hogy minden szereplôjének karaktert adott”.
Jól emlékszem, 1958-ban Stuttgartban, A SORS németországi bemutatóján szinte elállt
a szívverésem, amikor a kis Doubek – a fiatal Anja Silja alakította – föltette anyjának a
kérdést: „Mami, te tudod, mi a szerelem?” Janácek célja az volt, hogy „igazi embereket, ne
pedig karikatúrákat; igazi életüket, ne pedig a karikatúráját” vigye színre, ahogy egyik cik-
kében írta.

Ettôl a könyörtelen igazságkereséstôl az sem térítette el, hogy idôrôl idôre felcse-
rélte az életet a mûvészettel, az alkotót a megalkotottal. Leveleinek számos megnyilat-
kozása tanúskodik arról, hogy nem mindig választotta külön a személyest a mûtôl. Be-
vallotta például, hogy beleszeretett A MAKROPULOSZ-ÜGY 337 esztendôs, jegeces halál-
fuvallatot lehelô hôsnôjébe, Emilia Martyba: „Hazudozónak, szélhámosnak, hisztérikus nô-
személynek tartják – de hát végül is olyan boldogtalan! Azt akartam, hogy mind szeressék. Nálam
nem megy szerelem nélkül.” Az alkotói empátia gyökereivel kapcsolatban semmiféle illú-
ziót nem táplált: „...megálmodom a saját világomat, figuráim életét úgy alakítom, ahogyan én
szeretnék élni”.

Ezekben a pillanatokban, úgy tûnik, Janácek saját vágyait és érzéseit vetítette ki ope-
ráinak fantáziaalakjaiba. Azonban ennél is gyakrabban azonosította hôsnôit Kamila
Stösslovával, idôskori halhatatlan szerelmével. Janácek 1917-ben Bad Luhacovicében
ismerte meg a harmincnyolc évvel fiatalabb asszonyt, egy piseki régiségkereskedô fe-
leségét és két gyermek anyját. A Morvaország délkeleti részén fekvô fürdôhelyet 1885-
tôl kezdve látogatta – felesége, Zdenka nélkül, máskülönben nem élvezhette volna „az
ottani szépasszonyok társaságát”, ahogy kendôzetlenül írja egyik önéletrajzi írásában.

Kamila Stösslová a múzsája a páratlan, csodálatra méltó idôskori mûvek soroza-
tának, amely az EGY ELVESZETT FÉRFI NAPLÓJÁ-val kezdôdik, és a halála évében, 1928-ban
komponált második vonósnégyesig tart, amely utóbbinak a zeneszerzô, aligha vélet-
lenül, az INTIM LEVELEK alcímet adta. A csábító cigánylány, Zefka erotikus rabjává váló,
„elveszett” parasztfiúról szóló kamarazenei miniatûr drámában Janácek saját életének
tükörképét látta: „És lássa, Kátya Kabanova, ez volt Maga nekem... és a fekete cigánylány az
Elveszett naplójában, az volt csak igazán Maga. Ezért van ennyi szerelmi tûz a munkáimban.
Annyi láz, hogy ha rajtunk törne ki, csak hamu maradna belôlünk. Szerencsére csak én égek,
Maga meg van mentve.” Azért Janácek is meg volt mentve: a múzsával nem kellett meg-
égetnie magát.

Amióta Janácek és Kamila Stösslová levelezése egy átfogó angol és egy soványabb
német válogatásban is hozzáférhetô, igazságosabban, ugyanakkor józanabbul megítél-
hetô ez a viszony a Janáceket nem ismerôk számára is. Ez a kapcsolat nem folie à deux
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volt, hanem egy többé-kevésbé egyoldalú, a romantikus rajongás eszköztárából merí-
tô, igazi megszállottsággal ûzött vágykivetítés. Ez a fantazmagorikus szerelem feltûnô-
en emlékeztet Kafka szerelmi románcára Felice Bauerral és Milena Jesenskával: a nagy
prágai író éleslátóan úgy kommentálta ezt a lelkiállapotot, hogy szándéka „az írással
magához láncolni” egy lányt. Kamila az intim esküdözések áradata ellenére soha nem
gondolt arra, hogy elhagyja családját. Kitért az öregedô komponista kívánsága elôl,
miszerint ne csak lelkileg, de testben is eggyé olvadjanak, csak hosszú idô elteltével
engedte meg neki a tegezôdést, és viszonozta a gyengéd szavakat. Ahogy elolvassuk
Janácek több mint hétszáz és Kamila néhány megmaradt levelét, viszonyuk egyre rej-
télyesebbé válik. Az a benyomásunk támad, hogy Janácek Kamilára vetítette minden
erotikus fantáziáját. Kamila valószínûleg antimuzikális volt, mindenesetre alig érde-
kelték Janácek mûvei. „A maga zenéje csak az idegekre hat, a szívre nem”, írja egy helyütt,
másutt pedig: „Mindig olyan témát választ az operáihoz, hogy az embernek megfagy a vér az
ereiben.” Janácek félreállított felesége, Zdenka számára azonban világos volt: „Férjemet
jókedvével, nevetésével, temperamentumával, cigányos külsejével és telt idomaival vonzotta.”
Csakhogy mindez az elsô pillantás okozta fellángolást magyarázza, nem a kitartó ud-
varlást és még kevésbé a gyakran gimnazistához illô levéláradatot, amely Meinhard
Sarembát, Janácek életrajzíróját joggal emlékeztette „a fiatal húsra ácsingózó nyugdíjas
silány prózájára”: „...várom a pillanatot, hogy átölelhesselek, hogy föllebbenjen a fátyol, hogy
megláthassalak, amilyen szépnek Isten megteremtett... Téged csókolni olyan, mintha édességet
ennék; annyira édes az eleven húsod. Olyan az íze, mintha valami titok érne benne”.

Akárhogyan is: Janácek utolsó évtizedének teremtô izzása – amely nem kevesebb,
mint négy operát, a GLAGOLITA MISÉ-t s SINFONIETTÁ-t, a TARASZ BULBÁ-t, az IFJÚSÁG alcí-
mû fúvósszextettet, valamint a két vonósnégyest adta a zenetörténetnek (hogy csak a
fontosabb mûveket említsük) – Kamila nélkül elképzelhetetlen volna. Igaz, az alkotás-
nak külsô események is lendületet adtak: a JENU° FA sikere 1916-ban Prágában és 1919-
ben Bécsben csakúgy, mint 1919-es nyugdíjazása, amely több komponálásra szánt idô-
vel ajándékozta meg, mint az elôzô évtizedekben. Az erotikus ihletet a részben gyön-
géd, részben vágyakozó, de mindig magas hôfokon izzó, eksztatikus hang bizonyítja.
Mintha Janácek minden érzést és kívánságot, amit Kamila Stösslová ébresztett benne,
a zene által akart volna megjeleníteni négy operájában (KÁTYA KABANOVA, A RAVASZ RÓ-
KÁCSKA, A MAKROPULOSZ-ÜGY, A HOLTAK HÁZA). Másképpen nem is volna elképzelhetô,
hogy ennyire ellentmondásos, egymással szembeállítható alakokat látott benne meg-
testesülni: a boldogtalan Kátyát, az öntudatos Rókácskát, a hideg Emiliát. Még a nô
nélküli utolsó operában, A HOLTAK HÁZÁ-ban is ott kísért a szeretett nô képe. A fogoly-
társai tomboló gyûlöletének áldozatul esô fiatal tatár fiú, Aljeja gyermekien tiszta lel-
ke Kamiláéra emlékezteti: „Te vagy a szegény Elina Makropulosz, és te vagy utolsó mûvem
szeretetre méltó Aljejája”, írja 1927-ben.

De más zeneszerzôk nôfiguráival is azonosította Kamilát. Amikor 1919-ben Prágá-
ban megtekintette a PILLANGÓKISASSZONY-t, egybeolvadt számára Kamila képe a boldog-
talan, elhagyott japán gésáéval, akinek öngyilkossága Kátya végzetére emlékeztette.
Hasonlóan felcserélhetô egy rejtett zenei részlet, amelyet újra és újra összefüggésbe
hoz Kamilával: a viola d’amore mint erotikus szimbólum alkalmazása. Janácek az el-
avult, akkoriban alig használt hangszert, amelyet Gustave Charpentier LOUISÉ-jából
vagy Meyerbeer HUGENOTTÁK-jából ismerhetett, Kátya szerelmi álmodozásával, késôbb
pedig, A MAKROPULOSZ-ÜGY második felvonásában a fiatal Gregor kétségbeesett szerel-
mének pátoszával kötötte össze. A második vonósnégyesben eredetileg brácsa helyett
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viola d’amorét írt elô. De ezt a tényt is óvatosan kell kezelni. A viola d’amorét – való-
színûleg elsôsorban a neve miatt tetszett meg neki a hangszer – már A SORS címû ope-
rában is használta, amelyet egy másik luhacovici fürdôszerelem, egy erdész Janáceknél
húsz évvel fiatalabb felesége, Kamilla Urválková ihletett. „Ô volt az egyik legszebb nô. Olyan
volt a hangja, mint a viola d’amore.” A rajongott szépség férje 1904-ben véget vetett a le-
velezésnek.

Janácek idôskori szerelme bizonyosan meghatározta utolsó négy operájának téma-
választását és izzásig hevített, vágyakozó hangzását, de nem ürügye, nem is tartalma
zenéjének – éppoly kevéssé, mint Wagner szenvedélye Mathilde Wesendonk iránt. Ja-
nácek színpadi mûvei nem megkomponált önéletrajzok. Kamila Stösslová azonosítá-
sa Cso-cso-szánnal intô példa erre. A felvilágosodás óta, Gluck Alkésztiszrôl, Iphige-
neiáról és Armidáról írt zenedrámái óta a romantikus opera megformálásában min-
dig nôalakok testesítették meg a boldogság utópiáját. Mozart nagy operái például, az
IDOMENEÓ-tól kezdve, a szerelem és a halál keskeny mezsgyéjén járnak: a szerelem nem
fél a haláltól, és így legyôzi azt. A többnyire két férfi közt ôrlôdô nôalak áldozatát –
amelyre Glucknál az isteni beavatkozásnak, Mozartnál az érzés és az érzelem egyensú-
lyának köszönhetôen végül mégsem kerül sor – Verdi és Wagner, a XIX. század má-
sodik felének nagy antipódusai szinte valamennyi operájukban esztétikailag egyaránt
lenyûgözôen konzekvensen és ijesztôen ábrázolták: a megváltó szerelmi halállal. Az
eksztatikus transzcendenciában a halál mindkettejüknél felmagasztosul mint a szere-
lem végsô értelme.

Janácek elsô operájában, az 1887–1888-ban komponált, de csak 1925-ben bemuta-
tott hôsi daljátékában, a ŠÁRKÁ-ban még a romantikus szerelmi halál modelljét követi.
Šárka gyûlölettel telt szerelme Ctirad iránt Kleist PENTHESILEÁ-jára emlékeztet. Miután
az amazonok legyôzték Ctiradot, Šárka önként megy a máglyára, amelyen Ctirad holt-
testét elégetik. A promiszkuus természetimádat zenei rituáléjával végzôdô opera hang-
vétele és stílusa, a rendkívül drámai anyag ellenére, meglepôen közel áll a JENU° FÁ-éhoz.
Kilóg viszont a sorból az EGY ROMÁNC KEZDETE, amelyet Janácek 1891-ben, népdalrajon-
gói korszakának csúcspontján komponált. A daljátékot, amelyet Gabriela Preissová no-
vellája alapján írt, és amely egyetlen pszichológiai igénnyel megrajzolt hiteles figurát
sem képes fölmutatni, késôbb tévedésnek ítélte. Janácek osztotta Bartók csodálatát a
néprajztudomány iránt. Ô is számos népdalt és táncot összegyûjtött, feldolgozott és ki-
adott, zeneszerzôi munkásságában azonban Smetanához hasonlóan egyetlen eredeti
dallamot sem használt fel. Nélkülözhetetlenek viszont a morva népzene elemei: a rö-
vid lélegzetû, darabos frázisok és ostinatók összetéveszthetetlen szláv hangzást adnak
zenéjének.

A feltétlen odaadással szeretô, ezért veszélyeknek kitett, védtelen nôkkel szemben
általában felszínes, mindenesetre passzív férfialakok állnak. Ez a tendencia csak erô-
södött Janácek késôbbi operáiban, akárcsak Puccini és Richard Strauss mûveiben, akik-
nek tenorszereplôi többnyire szintén döntésképtelen, gyenge alakok. A MAKROPULOSZ-
ÜGY-ben, az egykori operett-tenor Hauk-Schendorf buffószerepében szinte karikatú-
raszerû gonoszsággal jeleníti meg ezt a figurát. Ezzel szemben a bariton, amely a XIX.
század több operakomponistájánál a tenor idôsebb, állhatatosabb ellenlábasa, Janá-
ceknél egészen A RAVASZ RÓKÁCSKÁ-ig alárendelt szerepet játszott. Kortársainak hatásos
verista filmdramaturgiájától – például Mascagni szicíliai falusi thrillerétôl, a PARASZT-
BECSÜLET-tôl, amelynek cselekménye sokban hasonlít a JENU° FÁ-éhoz (maga Janácek
1892-ben látta és lelkesen üdvözölte az egyfelvonásost!) – a tragikum mélyebb átélése
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különbözteti meg, és persze az esztétikailag originálisabb dramaturgia. Éppen a köz-
ponti nôfigurák azok, akik képesek a belsô fejlôdésre.

Janácek a férfiriválisokat kevésbé exponálja operáiban, mint a nôi ellenlábasokat:
nôi szereplôi a fiatalabb, erotikusan vonzó, illetve az idôsebb, a családanya hatalmi
helyzetében lévô nô polaritásában mozognak. Jenu° fa és nevelôanyja, a Sekrestyésné
csakúgy, mint Kátya Kabanova és anyósa, a Kabanyiha („házisárkány”) ezt a társadalom
által közvetített, egyúttal azonban mélyen a pszichében gyökerezô feszültséget testesí-
ti meg. A zeneszerzô egyik idôsebb nônek sem ad nevet, csupán társadalmi funkció-
jukkal jelöli meg ôket. Ezzel összefüggésben tanulságos, hogy a nemzetközileg JENU° FA-
ként ismertté vált opera eredeti címe, AZ Ô NEVELT LÁNYA a két nô viszonyáról szól, exp-
licitté téve a dramaturgia központi motívumát. A nôknek a belsô cselekményt és an-
nak átélését uraló ellentéte a férfiriválisok, Števa és Laca, illetve Tyihon és Borisz –
mindegyik tenorszerep – többé-kevésbé a perifériára szorulnak abban a történetben,
amelybe beleütköznek ugyan, de sorsszerû elôrehaladását nem tudják megállítani. A
SORS szereplôi, Míla és az anyja is ebbe a szerepsémába illeszkednek, ugyanakkor alá-
rendelôdnek a befelé forduló, túlérzékeny, feminin-puha karakterû zeneszerzô, Zivný
figurájának. A nôi mellékszereplôk, mint Karolka a JENU° FÁ-ban, Varvara a KÁTYA KABA-
NOVÁ-ban és Krista A MAKROPULOSZ-ÜGY-ben a maguk fiatalos könnyedségével és élet-
örömével a sebezhetô hôsnôk éles ellentétei.

És mi van „a szegény Elina” Makropulosszal, az énekesnôvel, aki minden férfit elcsá-
bít, mégis „hideg marad, mint a jég”? A kortalan szépség élete utolsó két napján egy egész
élet keresztmetszetét átéli a gyermeki ártatlanságtól a díva életundorán át egészen ha-
lála pillanatáig, a halhatatlanság átkától való szabadulásig. Mindazokat a vágyakat és
félelmeket, amelyeket a férfi pszichéje a szexuálisan kielégíthetetlen nô képzetével
összeköt, Janácek egyetlen nyomasztó zenei portréba sûrítette. Nem tudhatta, hogy
ezzel egy idôben Puccini a férfigyilkos kínai hercegnô, Turandot jéghidegen parázsló
alakjában veszett el.

A két legexcentrikusabb anyag, amelyet Janácek megzenésített, A RAVASZ RÓKÁCSKA és
A HOLTAK HÁZA távol áll ezektôl a nôközpontú operáktól. Az állatopera amorális, zûrza-
varos világában a nô, a szoprán Rókácska végre erotikus természeti lény lehet, a ha-
mis társadalmi tudat idealisztikus-ideologikus elvakultsága ellenében. Ebben a világos
színekben pompázó partitúrában Janácek ha nem függesztette is föl a Kátya Kabano-
va pesszimizmusát, de csupán a világ folyásával szembeni bölcs melankóliával tompí-
totta azt. Az emberi fontoskodás az állati életörömhöz képest már-már komikus. Az
öregedô erdész, aki a végén ráadásul szimbolikusan elejti a puskáját, rezignáltan néz
szembe a kivédhetetlen természeti folyamatokkal. „Derûs darab, szomorú befejezéssel” –
kommentálja az operát Janácek Kamila Stösslovának. Végül A HOLTAK HÁZÁ-ban, ahol
a tábori kurva rövid jelenését leszámítva egyetlen nôi szerep sincs, egyenesen a nôk
„elviselhetetlen távolléte” (Michael Ewans) az, ami leköti a foglyok emlékeit és fantáziá-
ját. Janácek vázlat- és filmszerû dramaturgiája ebben a cselekmény és jellemfejlôdés
nélküli, komor operában éri el legtisztább, legkoncentráltabb formáját: a belsô párbe-
szédet, amely akkor is monológjellegû, ha – mint Morozov elbeszélésénél Luiséról vagy
Zsiszkovénál Akulkáról – látszólag valakihez intézik szavukat.

A komponista mindhárom színdarabon alapuló operában – a JENU° FÁ-ban, a KÁTYA

KABANOVÁ-ban és A MAKROPULOSZ-ÜGY-ben – erôsen megkurtította az eredeti szöveg tár-
sadalomrajz-bázisát, és minden érdeklôdést a nôi fôszereplôkre irányított. Janáceknél
a zene érzékelteti mindazt, ami az embereket láthatatlanul is meghatározza. A cselek-
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mény az arcok mögé enged bepillantást; ez a zene kihallgatja és kommentálja lel-
kük legrejtettebb zugának legtitkosabb érzéseit és indulatait. Ahogyan Janácek össze-
kapcsolja a zenei és a pszichológiai-drámai folyamatokat, ahhoz képest még Wagner
Leitmotivja is szinte esetlennek tûnik. Például amikor az útra készülô Tyihon az elsô
felvonásban anyja kívánságára hûségesküt követel, a fuvolákon, majd a hegedûszó-
lamban intonált vágymelódia máris cáfolja, hogy Kátya megtartja esküjét. A második
felvonás duettjében pedig Kátya szorongó kvartolái („A romlásomat akarod!”) nyugtala-
nítóan ellenpontozzák Borisz eksztatikus szerelmi vallomását. Janácek úgy foglalja 
zenébe figuráinak, különösen nôalakjainak lelki mélységeit, hogy az ô esetében nem
Leit-, hanem Leidmotivról kellene beszélnünk. Ha visszatekintünk a ŠÁRKÁ-ra, ott a két
figurából, Šárkából és Ctiradból még hiányoznak az egyéni vonások zenei megfogal-
mazásai, noha már az a szerelmi konfliktus is ellentmondásos volt.

Janácek zenei arcképeinek magva mindig a nyelv. Alakjai az intonációból, a beszéd
egyéni gesztusaiból bontakoznak ki. Tárcáiban fel-felbukkannak beszédfoszlányokról,
de állathangokról (szúnyog- vagy légyzümmögésrôl), sôt a víz vagy a szél zajairól ké-
szített jegyzetek. Fennmaradt egy fotó, amely a hollandiai Vlissingen tengerpartján
készült róla, amint jegyzettömbbel a kezében a tenger morajára fülel. „A drámaírás mû-
vészetének lényege: egy dallamívet úgy megkomponálni, hogy abból hirtelen, mint valami va-
rázslat folytán, egy emberi lény egzisztenciájának jól körülhatárolt frázisa bontakozzon ki” – ír-
ja számos tárcájának egyikében. Meggyôzôdése volt, hogy a lélek hû lenyomata, min-
den ember élményeinek és egyéniségének belsô világa a „beszéddallam”-ban található
meg. A beszéddallam, illetve a prózai librettó használata a JENU° FÁ-tól kezdve ugyanak-
kor a négyes periódustól való megszabadulás kísérlete. Az énekszólamok melodra-
matikus faktúrájával a független zenekar áll szemben. A wagneri apró átvezetések mû-
vészetével – mint Peter Gülke egyik fontos tanulmányában kimutatta – Janácek a kont-
rasztok nyerseségét állította szembe, zenei kollázs formájában: „Az anyaggal vívott harc
annak minden velejárójával, a zajokkal, légzéstechnikai problémákkal, tisztátlanságokkal stb.
újra közelebb hozza a hangszert az emberi hanghoz, amely soha nem lehetett csupán a tiszta, in-
tenció nélkül megszólaló anyag. Janác�ek zenekara ezért gyakran emlékeztet emberi, éneklô, kia-
báló hangok együttesére.” Emiatt a kortársak, élükön a késôbbi kommunista mûvészet-
politikussal, Nejedlývel, provinciális különcnek tartották. Valójában individualista volt,
intellektuális elemzô, aki elméleti írásaiban – többek között a két kiadást megért TÜ-
ZETES ÖSSZHANGZATTAN címû munkájában – egy nem kevésbé egzakt zeneszerzés-tudo-
mányra törekedett, mint a húsz évvel fiatalabb Arnold Schönberg. 

Szereplôinek konstellációjával Janácek nem áll egyedül. John Tyrrell angol zenetu-
dós A CSEH OPERA címû tanulmányában felhívta a figyelmet arra, hogy már a XIX. szá-
zadi mûvekben is a nôk uralkodnak: anyák az apák fölött, feleségek a férjek fölött,
uralkodónék az uralkodók fölött. Jenu° fa és a Sekrestyésné sorsa – amint azt az opera
eredeti címe is mutatja – összefonódik. Jenu° fa lágyabb, a Sekrestyésné keményebb, ha
nem is azzal az agresszív, önelégült embertelenséggel megrajzolt figura, mint késôbb
a Kabanyiháé. Janácek mindkét nôalakja jellemfejlôdésen megy keresztül, amelynek
stációit a zene beszédes beleérzéssel rajzolja meg. A karakterek ellentétessége – Jenu° fa
embersége és a Sekrestyésné gôgje – a legkisebb melodikus fordulatokban megjelenik,
mint például a második felvonás elején, a házasságon kívül született gyerekre való re-
akcióban. A polaritás a monológokban is visszatér: a Sekrestyésnéével szemben, amely-
ben rászánja magát a gyermekgyilkosságra, Jenu° fa imája áll; a tritonus disszonáns fe-
szültségével egy gazdagon árnyalt, meleg dallamvilág; a zenekar fenyegetô fortissimo
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ütéseivel egy hegedûszóló bensôséges hangja felesel. A vége nem a Sekrestyésné elíté-
lése, hanem a bûn elfogadása és megbocsátása, valamint a szeretet humánus erejébe
vetett hit. Csak a záróduett pecsételi meg Jenu° fa és Laka házasságát, zeneileg hitele-
sítve a librettóban elvontan ábrázolt utópiát.

Janácek dramaturgiai érettségét bizonyítja, hogy a KÁTYA KABANOVÁ-ban az anyag ha-
sonlósága ellenére nem ismétli önmagát. A címszereplôt így írja le Kamila Stösslová-
nak: „természettôl szelíd. Ha csak rágondol az ember, már eltûnik; a legenyhébb fuvallat is elfúj-
ná – hát még az a vihar, ami kitör a feje fölött”. Nagyon hasonló zenei portrét rajzolt meg
Janácek – „egy boldogtalan, megkínzott, megvert asszonyét” – 1924-ben elsô vonósnégye-
sében, amelyet Tolsztoj KREUTZER-SZONÁTÁ-ja alapján írt. Kátya Kabanova persze nem
az a tiszta lélek, amilyennek megszoktuk. Igaz, Tyihonnal való szerelemtelen házassá-
ga kergeti Borisz karjába. Ám ô maga hívja ki maga ellen a sorsot. Nagymonológjá-
ban lihegve fantaziál: látnoki felajzottságában, a repülés vágyában eggyé válik a vallá-
sos epifánia és a szexuális kívánság. Ez a látomás még egyszer felvillan az opera vé-
gén, mielôtt Kátya a nyilvánosságra hozott házasságtörés után a Volgába ugrik, és –
ahogyan Peter Gülke írja – „az üstdob könyörtelenül számolja az utolsó másodperceket”. (El-
képzelhetô, hogy a nyomasztó effektus elôképe Puccini PILLANGÓKISASSZONY-a volt.) Ká-
tya, akit családja sarokba szorít, szeretôje pedig rútul elhagy, szerelembôl választja a
halált, nem pedig lázadásból, mint Osztrovszkij VIHAR-jában. Illik rá a mexikói irodal-
mi Nobel-díjas Octavio Paz megjegyzése: a szerelem véletlen, amelyet szabadságunk
választássá nemesít.

A bensôséges, befelé éneklô hang, amelyen Kátya elbúcsúzik az élettôl, a második
vonósnégyesben, az INTIM LEVELEK-ben visszhangzik, amelyet joggal nevezhetünk szö-
veg nélküli operának. „Benne lesz az életünk” – írja a zeneszerzô errôl az utolsó, néhány
héttel a halála elôtt befejezett mûrôl Kamila Stösslovának: „»Szerelmes levelek« lesz a cí-
me. Azt hiszem, varázslatos lesz. Annyi élményünk volt! Megannyi kis láng a lelkemben, ame-
lyekbôl a legszebb melódiák születnek majd... egy különös hangszer is lesz benne. Viola d’amour
– szerelmi brácsa. Jaj, úgy örülök neki... Ez az elsô olyan szerzeményem, amelynek hangjain át-
izzik mindaz a szerelem, amit együtt átéltünk. Minden hang mögött Te állsz, elevenen, testközel-
ben, szerelemtôl sugárzón... Lényed felszabadított... Tizenegy év óta, anélkül, hogy tudtad volna,
Te óvtál engem... Szerzeményeimben mindenütt, ahol tiszta érzés, ôszinteség, igazság, izzó sze-
relem hevül, Te vagy...”

A szimbolikus viola d’amoréról Janácek végül praktikus okokból lemondott. Noha
a kvartettet végig inspirálták és átizzították azok az érzések, amelyekrôl Kamilának be-
számolt, a mû zenén kívüli programot nem követ. A hangjegyekbe foglalt szerelmes
levél a tematikus ötletek kidolgozásában: a zenei nyelv szenvedélyességén, izgatott-
ságán, gesztikuláló beszédszerûségén keresztül „szólal meg” – azon a hôfokon, amely
fantazmagóriaszerûen megemeli a valóságot, és amely egyúttal Janácek Kamila Stöss-
lová iránti szerelmének voltaképpeni „tartalma”.

A kvartett szerelmi portréját megelôzte még egy utolsó színpadi nôalak: a kortalan
Emilia Marty alias Elina Makropulosz alakja. Janácek szinte az egész operában úgy ve-
zeti elénk az énekesnôt, amilyennek kívülrôl látszik: a megjelenését tükrözô hangzá-
sokkal. Valódi identitása csak a zárómonológban tárul fel, amelyben elfogadja a halált
mint kikerülhetetlen sorsot, noha ismét az életelixír birtokába jut: „Meghalni vagy el-
menni – nincs különbség.” Csak az agónia borzalmában megy végbe rajta a metamorfó-
zis, ahogyan szívtelen szépségbôl emberi lénnyé válik. Ezen a ponton a zeneszerzô sa-
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játos módon eltér a szövegtôl. Míg Karel Capek társalgási drámája a halálról és a hal-
hatatlanságról folytatott vitába torkollik, Janácek Elina Makropuloszt a halál nôi meg-
személyesítôjévé stilizálja. Ahogyan korábban Kátya Kabanova öngyilkosságát, Elina
agóniáját is egy láthatatlan, titokzatos és félelmetes kórus kíséri. Janácek egész zene-
drámai életmûvének ebben a legmerészebb jelenetében sikerült „könnyet csalni a kiszá-
radt forrásból” (hogy saját szavait idézzük). Elina voltaképpeni ellenfelei nem azok a fér-
fiak, akik számtalanul fordultak elô élete 337 évében, hanem az opera címében meg-
jelenített, személytelen, elembertelenítô „ügy”, az a kémiai csodaképlet, amely örök fi-
atalságot ígér, és egyúttal megsemmisítô hatalomként magasodik fölé. Amikor „szakít”
ezzel a képlettel, Elina újra megtalálja az elvesztett kulcsot, amely ellopott gyerek-
korát nyitja. Lelke egészen az opera végéig rejtélyes marad, akárcsak a játék dob halk
morajával intonált névmotívumának idegenül kongó hangzása és statikus hangzatai.
A léleknek ez a titkosírása – „a lélekre táruló ablakocska”, ahogyan a zeneszerzô írja – tün-
teti ki A HOLTAK HÁZA foglyainak elbeszéléseit is, és ez Janácek része a zenei modern-
ségben. Egyenrangúvá teszi a harminc évvel fiatalabb Alban Berggel. „Az ember szaka-
dék”, mondja Berg, és: „Ott van az isteni szikra minden teremtményben”, vallja Janácek – ez
egy és ugyanazon igazság két oldala.

Radnóti Miklós

MESE A VILÁG PUSZTULÁSÁRÓL*

Én Xexenoxe angyal vagyok, könyvtárosa az Úrnak, aki följegyzem a Föld nevû boly-
gó pusztulását a késôbbi angyalnemzedék számára.

A Föld bolygó lakói – kik magukat embereknek nevezték – mûveltségükben, hatal-
muk tudatában megsértették az Urat, megtagadták és kigúnyolták. Íme:

*

Vörös párákba burkolódzott a Nap. Tüzes volt az ég alja. Az Emberek elhatározták,
hogy eloltják a Nap tüzét. Felverték a tûzoltókat, kivonultak, egük felé bökték fene hosz-
szú létráikat, és a Napra irányították gôzfecskendôiket.

De megnyílt mennybéli kapunk, s teljes pompájában megjelent az Úr. Mennydör-
gô hangon szólt a munkálkodókhoz, kik fölényes vigyorgással bámultak a haragvó Fen-
ségre. „Ostobák, tüzet akartok oltani, égi tüzet. Ezért megbüntetlek benneteket.” Majd
felénk fordulva: „De idôt hagyok nékik megbánásra. Az Úr elnézô. Csak megrémítem
ôket.” Az Emberek nevettek. Kérték az Urat, hogy adjon nekik egy nap haladékot, és
csak aztán kezdje a büntetést. Az Úr ráhagyta. Az Emberek hatalmas, nedves ponyvák-
kal takarták le még hatalmasabb felhôkarcolóikat. Készenlétbe helyezkedtek.

* A költô hagyatékából. 1926. február 12-én írta, tizenhetedik évét még be nem töltve, gimnazistaként.


