
John Le Carré többféle értelemben is a csábítás mesterművét nyújtja Leg-
újabb regényében, Az üldözöttben (A Most Wanted Man, 2008), amely FaLvay 
Dóra kiváló fordításában látott napvilágot magyarul. Csábítás ez a regény, 
mégpedig az olvasó szá-
mára izgaLmas irodaLmi 
csábítás ettőL a mindig 
megújuLó prózafenomén-
tőL, akinek a keze aLatt 
immáron az arisztokrati-
kus regiszterbe tartozó 
műfajjá nőtt a kémre-
gény - ezzeL pedig, szö-
gezzük Le, Le Carrénak nem Lehet eléggé hálás az irodalom közönsége. (MiveL 
Az üldözött a Le Carré-féLe műfaj-reprezentáció eredeti darabja, önmagában 
is csábító irodaLmi esemény minden rajongójának.) És csábító a regény 
tárgya, tematikája, heLyszíne, és kristáLytiszta történetszövése, továbbá 
szerep L őinek meghatározó karakterjegyei miatt is, mert a korántsem titokre-
génynek induLó Az üldözött végüL is minden mondatávaL a csábítást (és a 
cseLt) heLyezi a középpontjába - ahogy a kémtörténet hagyományos műfaji 
szabáLyai vaLami hasonLót diktáLnának a szerzőnek. Csakhogy - és ebben 
eLLép az angoL író a „kLasszikus" mintátóL - a csábítás és az eLcsábuLás 
(cseLezés) aktusa az éLetheLyzetek függvényében nagyon kívánt vonása Lesz 
az összes fontosabb szerepLőnek, akik köré Le Carré hamburgi regénye szövődik. 

Az üldözött ugyanis - jóL eLküLönüLve Le Carré második, 1993-tóL kezdődő, 
a Smiley-trilógia köré szerveződött hidegháborús kémregények utáni aLkotó-
periódusátóL - , egyetLen heLyszínen játszódik, Hamburgban. Az észak-
német kikötőváros az egykori Hanza-városok ékessége voLt, az európai 
árucsere-forgaLom csomópontja, ameLyet hosszú évszázadokon keresztüL 
titokzatos taLáLkozóheLLyé váLtoztatott a tengeri kereskedeLemmeL a törté-
neLem. Ezt a kivéteLesnek mondható szerepet ma is féLtve őrzi, ráadásuL a 
Leggazdagabb európai metropoLisok közé tartozik. Az üldözött esemény-
története szempontjábóL a heLy megváLasztása azért érdemeL küLön figye L-
met, mert a mai Hamburg 2001. szeptember 11-dike óta terrorizmus-tör-
téneLem küLönLeges érzékeny pontjává váLt: Mohammed Atta - ő voLt taLán 
Leghírhedtebb-LegeLvakuLtabb New York-i gépeLtérítő - i tt tervezte meg a 
merényLeteket, imaheLyéüL pedig hosszú időig az egyik kisebb hamburgi 
mecset váLasztotta. 
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A H A M B U R G I 
R E G É N Y 

John Le Carré regényérőL 

Az üldözöttfájdaLmas aktuaLitásához ez a poLitikai topográfia kínáLt újsütetű 
kiinduLópontot az írónak. 



Idézzük az emlékezetünkbe: le Carré a World Trade Center elleni brutális 
merénylet után néhány nappal Terrorszínház címmel cikket írt a Frankfurter 
Allgemeine Zeitungbanba. Ebben az eszmefuttatásában a nyugati világ 

hosszúra nyúló lelkiismeretéről, és az új, antiterrorista világkorszak 
50 beköszöntéről kíméletlen őszinteséggel a következőket fogalmazta 

meg: „Nagy sietve megkettőzzük rendőri és hírszerzői erőinket, és 
nagyobb hatalommal ruházzuk fel őket, felfüggesztjük egyes polgári joga-
inkat, megnyirbáljuk a sajtó szabadságát, tilalmakat szabunk, titkos cenzú-
rát alkalmazunk, kémkedünk egymásra, sőt még a mecseteket is meggyaláz-
zuk, és szaglászunk szerencsétlen állampolgárok után, mert félünk a bőrük 
színétől."(Népszabadság, 2001.október 18.) Az „új veszedelem" témájára 
rátalált szerző okfejtése is joggal kiolvasható volna a szövegből, de nem 
pusztán csak ez; és főleg legbelülről nem ez mozgatja le Carrét Az üldö-
zöttben, hanem az egymásra vetülő árnyak szó szerint kiismerhetetlen 
világa, mi több, valósága, amelyek valamiképp mindnyájunk körül ott le-
begnek. És ezek az árnyak - teszi hozzá már a regény - egy adott szituá-
cióban mindegyikünket a saját játékszerüknek tekinthetnek. Épp az efféle 
cselvetések, vagy másképpen a cselvetések efféle kényszere a legmélyebb 
mozgatóerő Az üldözött titkos világában 

Ha megnézzük tehát az árnyvilágok katalógusát a regényben, láthatjuk, 
hogy a történet középpontjában egy kísértetjárta menekült, Íszá (Karpov) 
áll, az üldözött férfi, akire apja KGB-s múltjának szörnyű árnyvilága nehe-
zedik. Íszá az iszlám szigorú hívője, aki visszaköveteli magának titokzatos 
örökségét, melyhez apja szörnyű csecsenföldi vérontása tapad. 0, e háború 
szennyében fogant szerelemgyerek, ezért érkezik Hamburgba. A vagyont 
egy angol magánbank széfje őrzi hétpecsét alatt. A betéteknek rejteket 
nyújtó bank szintén örökség, amely ugyancsak apától szállt fiúra, az öregedő, 
kiégett bankár, Tommy Brue-ra. Brue - Íszával ellentétben - tisztában van 
apja átkos bankszámláinak eredetével, és tudja, hogy emiatt bekopog 
majd egy nap valaki hozzá. És az eredetileg (az apák által kigondolt) két-
szereplős játszma e ponton három, majd négyszereplőssé változik: belép a 
képbe Ísszá ügyvédje, a fiatal és odaadó jogvédő, Annabel Richter, aki 
saját kiváltságos, felső-középosztálybeli környezetét kiüresedettnek találva, 
otthagyta azt, és egy menekülteket segítő civil szervezetnél dolgozik; így 
akad Íszára. Csakhogy Hamburg mai (bekamerázott) hétköznapjaiban vajon 
kinek nem szúrna szemet egy ágrólszakadt iszlámhívő menekült, valamelyik 
posztszovjet köztársaságból: Íszára a rendőrség mellett ezért hamar kiveti 
hálóját a német kémelhárítás. A csecsen ifjúra rátapad Günther Bachmann, 
a maga útját járó hírszerző, aki lépten-nyomon a berlini fejesek, és 
a politikusok állította korlátokba ütközik munkája során. Vele egyidőben 



megjeLenik a színen az angoL hírszerzés, és mindnyájuk nyomában, gőgős 
feLsőbbrendűségéveL az amerika „nagy testvér" is, akinek 2001. szeptember 
11-dike óta a FöLdgoLyón mindenhoL mindent Lehet. A regény írója érzé-
keLteti: az amerikaiak számára egyetLen szempont Létezik, és ez a 
sajátjuk; vagyis, ha bárhoL a viLágon megrövidítik „az amerikai de- 51 
mokráciát", kíméLetLenüL odacsapnak. Az ő szemükben egy szakadt, 
menedékkérő, ismeretLen muzuLmán Hamburgban csakis „terroristagyanús" 
eLem Lehet. (Le Carré azt is érzékeLteti: föLfogásukban a gyanú maga az 
áLLítás, a terroristagyanús eLem nem más, mint terrorista, ők nem bajLódnak 
moráLis dimenziókkaL, nem mérLegeLnek, a jó és a rossz serpenyője 
nem Létezik a számukra; a rossz van.) 

Le Carré hamburgi regényében mindenki őt akarja, a gyámoLtaLan 
Iszát - de mindenki másért; mindenki saját LeLki üdvéért mást eLő-
Legezve meg Íszá megmentésébőL, és becserkészésébőL. A könyv 
ezért is a csábítás és pszichoLógiai megtévesztés mesterműve: Tommy 
Brue megfenekLett éLete végén szakítani akar saját rossz szeLLeméveL, 
haLott apjávaL, aki szikLatömbként nehezedik az éLetére, a munkájára, 
a bankra. Íszáért és főLeg AnnabeL Richter szereLméért aLkut köt az 
angoL titkosszoLgáLattaL. Ez még akkor is méLtányLandó tett a saját 
viLágában, ha nem is nagyon Lehetett más váLasztása: mert kiderüL 
eLőtte, hogy apja az angoL hírszerzés fedőintézményeként működve 
gyűjtötte be az orosz bandavezérek piszkos pénzét. Az angoLok 
ugyanis így tartották a szemüket a kincsen, így eLLenőrizték azt, 
hogy mit kezdenek veLe az új orosz gLóbusz haszonéLvezői. AnnabeL 
céLja, hogy Íszá eLkerüLje a kitoLoncoLást, mert az a végzetet jeLen-
tené a számára, a kegyetLen meghurcoLtatást, a börtönt és a háLáLt 
- ezért ő is eLfogad egy titkos szerepet, meLyet a német hírszerzés 
ajánL neki: Bachmann Íszán keresztüL akarja „befogni" az iszLám-szerveze-
teket pénzeLő főkoLompost, és kiszedni beLőLe mindent a terrorgépezet 
működésérőL. Bachmann bátor, és a kLasszikus kémmódszerekre hajazó 
tervét azonban áthúzza a finomságokra már semmit nem adó „új viLágnézet" 
képviseLője, akinek a számára csak egyetLen céL Létezik, az összeesküvő 
eltiprása. Vagyis a LegszimpLább és LegaLantasabb játszmát a titkosszoLgáLati 
fejesek játsszák, mert ők nem számoLnak az emberi tényezőveL: ők egysze-
rűen csaLinak hasznáLják a zavart viseLkedésű fiataL csecsent, Bruet, Anna-
beLt, és Bachmannt is, hogy kifogják veLe az aranyhaLat, azt a muzuLmán 
hitszónokot, akit a viLágterrorizmus egyik főmozgatójának tartanak - és 
persze, hogy az emberiség üdvére, végérvényesen kiiktathassák. Pusztán 
egy téteL kipipáLása számunkra a játszma, meLyet kormány-megbeszéLések 
titkos üLésein vaLahoL, vaLamikor mások eLdöntöttek heLyettük. Ezért pedig 



keresztül gázolnak mindenen, fölhasználnak mindenkit, gáncsolnak ott, 
ahol tudnak, ahol önigazolási kísérletük a legtöbb hasznot hajtja. Beosz-
tottjuk, a professzionista elhárító által fölállított kelepcét - kormányaiknak 

és politikusaiknak tetszelgő - szolgalelkű bürokratáik, valamint 
52 amerikai feletteseik elvárásai szerint se szó, se beszéd szétfeszítik, 

lerombolják. Már nem számít az, hogy becsapják egymást, föláldoz-
zák saját ügynökeiket, áthágnak minden szakmai normát: a hitelét vesztett 
„kémkedési szakmában" nincs önuralom, csak megtévesztés, csak destrukció 
van. Aki a „kalandos" régi világot eleveníti föl, bukásra ítéltetett: Bach-
mannból a végére kiszuperált antihőst kreálnak. 

A „civi l" szereplőket illetően azonban Az üldözött a keresett és megtalált 
szenvedélyek regénye, és ez nemes patinával vonja be a történetet. Ez üti 
rá a nagy irodalom pecsétjét a könyvre. 

Íszáé, a szerencsétlen csecsen páriáé az „üldözött" sors, a számkivetett 
bujdosó tragikus sorsa, aki kényszeresen egy rögeszméhez ragaszkodva 
bolyong a világban. Rögeszméje, hogy jó orvosként visszatérhessen a 
népéhez, hogy a segítsen. Az „apai örökségét " is a csecsenek javára 
akarná kamatoztatni, továbbá, hogy szerte a világban működő iszlám 
segélyszervezetek is részesedjenek belőle. „ Eszméje" első pillanatban 
naivitásnak látszik, de őszinte meggyőződésről árulkodik a helyzete és 
a személyisége. 

Tommy Brue és Annabel Richter más-más alapállásból, de ugyanúgy saját 
önazonosságát keresi-kutatja egyre elszántabban a regény erkölcsi labi-
rintusában; életük morális korlátainak az áthágására Íszá kettejükhöz 
„intézett" kérése jó alkalmat kínál, a belülről régóta vágyott öntisztulási 
folyamatra. A saját magukkal vívott lelki harc Az üldözött legjobb lapjaihoz 
tartozik. Annak érzékeltetése pedig, ahogy az angol bankár kilép élete 
megszokott, apjától öröklött, és az őt semmibe vevő feleség által megsza-
bott keretekből, mestermunka. 

A beavatás és beavatottság apró mozzanatai, lassú körei, kicsi (belső, rej-
tett, eltitkolt és vágyott, vagy kívánt) fuvalmai lendítik, viszik előbbre a 
történetet, és benne a szereplőkét, a kiismerhetetlen, vagy bevallhatatlan 
múltból a kiismerhetetlen, és kiszámíthatatlan jövő felé. Tommy Brue ese-
tében így: „Nem követett el ballépést. [. . .] Annabel Richter orientáló, mi 
több, morálisan iránymutató erőként hatott az életében.[...] Most azonban, 
végre-valahára megértette önmagát. Felismerte a saját szükségleteit!" 
Annabel Richternél eképpen: „Nagyon elege lett már a lázadásból, és csak 



arra várt, hogy átadhassa magát vaLakinek. [.. .] Ámde szó sem voLt arróL, 
hogy trükkökkeL, fenyegetésseL, ígérgetésseL facsarták ki beLőLe a vaLLomást. 
GátLástaLan beLefeLedkezés voLt ez, katartikus kiáradása mindannak a tény-
nek és érzeLemnek, ameLyeket oLy sokáig fojtott magába; eLsöprése 
mindama védőfaLaknak, ameLyeket Íszá emeLt a szívében [.. .] Legin- 53 
kább önmaga eLLen." Vagy: „A LegszéLsőségesebb érzeLmek között 
hánykoLódott szinte óráróL-órára; a szégyent és a manipuLátorok iránti 
gyűLöLetet eszteLen, vad derűLátás váLtotta közben a kritikátLan megadás 
hosszú szakaszaivaL." 

Őket idézi, és ezért bizonyos fokig hozzájuk csatLakozik Günther JFF 
Bachmann, a mesterkém, akire rávetüL John Le Carré Legnagyobb n á 
regényhősének, George SmiLeynak az „árnya" - de e karakter tekinte- a 0 
tében pozitív visszfénnyeL. Bachmann egyfajta erköLcsi eLLenpontot 77 
képez a könyvben a bürokrata-hivatásosokkaL szemben. A feLettesei g 1 
bizaLmatLanok iránta, mert tudják, hogy ő más: az ő Logikája az ü a 
elhárító és a kém logikája, akinek a cseLvetés továbbra sem puszta L . 
öncéL, hanem eszköz további titkok föLfejtetéshez. Nem tartozik a j 
kormánytisztviseLők szürke, és LeLketLen csoportjához, akik számára £ 
nem Léteznek kétségek, diLemmák, váLaszutak, és eLágazások - a a 
parancs végrehajtása mindent kiegyenesít bennük. Hideg szemmeL | 
néznek a küLviLágra. Bachmann eLLenben nemcsak „Lebontja" a küLső 
viLágot rideg tartópiLLéreire, mint ők, hanem összeiLLeszti a szerkezet n 
egymáshoz érzeLmiLeg is társítható részeit, mert a küLsőnek része a ^ 
beLső: eLbizonytaLanodó koLLéganőjébe az eLtereLési manőver egyik 
kényes pontján - amikor majdnem kibicsakLik az AnnabeL Richter-
csábítás terve - , úgy ver LeLket, hogy azzaL biztatja: „a szeretet 
oLyan doLog, amit ki keLL bírni". 

Le Carré az emberi szuverenitás nagy védeLmezője. Ez a vonás jeLLemzi 
egész irodaLmi páLyáját, saját föLfogását az íróróL, és az aLkotásróL, azóta, 
hogy öt majdnem öt évtizede, 1963-ban eLhagyta éppen Hamburgban a 
dipLomáciai páLyát, és főáLLású íróvá váLt. EbbőL az emeLt fejjeL váLLaLt 
szuverenitásbóL sokat „ad át" hőseinek is regényeinek Lapjain. Szeptember 
11-dike után azt kérdezi, hogy mit tesz a nyugati viLág, mit tesznek a 
nyugati kormányok a refLektorok fényében és a kuLisszák mögött az iszLám 
terrorizmus eLLeni harcban? A váLasz Az üldözött lebilincselő regényviLága. 
Kiábrándító erköLcsi ítéLet egy viLághírű írótóL, aki szerint a viLág Legha-
taLmasabb poLitikusai, áLLamai erköLcsi diLemmák néLküL véLt, vagy vaLódi 
igazságaikért, sajátosan megfogaLmazott „nemzeti" érdekeikért - bármire 
képesek. 



És mégis így lehet, hogy mindaz, ami történik, nem több és nem más, 
mint a Nyugat önfélreértése, ahogy a Terrorszínház záró passzusa sejtetni 
engedi nekünk: „Szó sincs itt új világrendről, dehogy van, és szó sincs 

Isten háborújáról. Rettenetes és megalázó, de szükséges rendőri 
54 akcióról van szó, amellyel megpróbáljuk helyrehozni hírszerző szolgá-

lataink kudarcát, és ki akarjuk köszörülni a csorbát, amelyet politikai 
vakságunkkal, ostobaságunkkal ejtettünk, amikor felfegyvereztük és felhasz-
náltuk a vallási fanatikusokat a szovjet megszállók elleni harcra, majd 
magukra hagytuk őket egy lerombolt, fejetlen országban. Így lett nyomo-
rúságos kötelességünk felkutatni és megbüntetni egy maréknyi modern-
középkori vallási fanatikust, akik ráadásul még mitikus hősökké is válnak 
attól a haláltól, amelyet tartogatunk a számukra. És amikor ennek vége, 
akkor sem lesz vége. Bin Laden titkos hadserege nemhogy elenyészne, 
hanem még gyarapodni is fog abban az érzelmileg túlfűtött légkörben, 
amely akkor keletkezik majd, amikor a vezérét elpusztítjuk. Izmosodni fog 
csendes szimpatizánsainak tábora is, amely a logisztikai támogatást bizto-
sítja. Óvatosan, a sorok közé csempészve azt próbálják most elhitetni 
velünk, hogy feltámadt a Nyugat lelkiismerete, és mostantól odafigyel a 
világ szegényeinek és hajléktalanjainak problémáira. Talán így is van, 
talán félelemből és szükségszerűségből csakugyan új politikai morál 
keletkezett. De amikor elcsitul a harci zaj, és látszólagos béke köszönt be, 
akkor is megmarad vajon ez az elszánás? Avagy azt teszi majd az Egyesült 
Államok, és azt cselekszik szövetségesei is, amit a hidegháború végén: 
szépen hazamennek a maguk kis kertjébe, hátat fordítva a világ bajának, 
még akkor is, ha tudván tudják, hogy mostantól ezek az otthoni kertek 
sincsenek már biztonságban." 

Vajon ki mondhatná meg, hogy mi érlelődik a hamburgi regény óta le Carré 
kikezdhetetlen következetességű írói műhelyében? Irói tárgyai úgyanis 
tudvalevően túlságosan is messze esnek az életidegen (kém)regényírók 
tárgyaitól. 

Azok csakis az övéi, eltéveszthetetlenül. 




