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Jurij Lotman

A KçRTYA*

Szûke Katalin fordÁtÀsa

Ahogyan a barokk korban a vilÀgot egy hatalmas, Isten Àltal alkotott k´nyv formÀjÀban
k¢pzelt¢k el, ¢s a k´nyv k¢pe szÀmos bonyolult fogalom modellj¢v¢ vÀlt (az irodalmi
sz´vegbe ker¡lve pedig a t´rt¢net tematikus eleme lett), a kÀrtya ¢s a kÀrtyajÀt¢k a
XVIII. szÀzad v¢g¢n ¢s a XIX. szÀzad elej¢n egyetemes modell vonÀsait ´lti magÀra
ä a kÀrtyÀ¢t, amely a korszak sajÀtos mÁtoszk¢pzû k´zpontjak¢nt mük´dik.

A k´vetkezû p¢lda jÂl bizonyÁtja, hogy a kÀrtya valÂban az ¢let sajÀtos modellje volt.
E. Th. A. Hoffmann SPIELERSGLºCK cÁmü elbesz¢l¢s¢t 1820-ban adtÀk ki; az orosz
fordÁtÀsok nem vÀrattak magukra: 1822-ben jelent meg V. Poljakov fordÁtÀsa, 1836-
ban J. Bezszomkin¢.1 Nem maradt visszhang n¢lk¡l az elbesz¢l¢sben kibontott t´rt¢-
net, a szeretett nû elkÀrtyÀzÀsa sem; valÂszÁnünek lÀtszik, hogy ez a t¢ma ker¡lt Ler-
montov lÀtÂsz´g¢be is, mikor 1837 mÀsodik fel¢ben hozzÀkezdett A TAMBOVI P°NZ-
TçROSN°2 cÁmü elbesz¢lû k´ltem¢nye megÁrÀsÀhoz. E. Th. A. Hoffmann, amikor mü-
v¢n dolgozott, bizonyÀra nem tudott arrÂl az esetrûl, amely 1802-ben nagy port vert
fel MoszkvÀban: a szenved¢lyes kÀrtyÀs, t¢kozlÂ, nagyvilÀgi naplopÂ, Alekszandr
Nyikolajevics Golicin herceg elkÀrtyÀzta a feles¢g¢t, Maria GavrilovnÀt (lÀnykori ne-
v¢n VjazemszkajÀt), a nyertes pedig nem volt mÀs, mint az egyik legnevezetesebb
moszkvai arisztokrata ä Lev Kirillovics Razumovszkij grÂf, nagyvilÀgi nev¢n le comte
L¢on, a hetman fia, szabadkûmüves ¢s mec¢nÀs, kinek Tverszkaja utcai hÀzÀban ¢s
petrovszkijärazumovszkiji birtokÀn rendezett tivornyÀirÂl Moszkva-szerte legendÀk
terjedtek. A botrÀnyt csak fokozta, hogy a kÀrtyavesztes¢g utÀn a hercegn¢ elvÀlt, majd
feles¢g¡l ment Razumovszkijhoz.3
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A kÀrtyÀnak k¢t funkciÂja van. Egyfelûl jÀt¢k, vagyis konfliktushelyzetet modellÀl.
A kÀrtyajÀt¢k keretei k´z´tt minden egyes kÀrtya aszerint nyer ¢rtelmet, hogy milyen
helyet foglal el a lapok rendszer¢ben, p¢ldÀul a dÀma alacsonyabb ¢rt¢kü a kirÀlynÀl
¢s magasabb a bubinÀl, a bubi pedig a dÀma ¢s a tÁzes k´z´tt helyezkedik el ¢s Ágy
tovÀbb. A rendszerbûl kiszakÁtott kÀrtyalapnak a t´bbi kÀrtyÀhoz valÂ viszonyÀn kÁv¡l
nincs mÀs ¢rt¢ke, nincs semmilyen jÀt¢kon kÁv¡li jelent¢se.

MÀsfelûl a kÀrtyÀt jÂslÀsra is hasznÀljÀk.4 Ebben az esetben a kÀrtya mÀs jellegü
funkciÂi aktivizÀlÂdnak: a jÂslÂ (àmi lesz a j´vûben, mi hoz a szÁvnek nyugalmatÊ) ¢s a prog-
ramozÂ funkciÂk. Ezzel egy idûben a jÂslÀsnÀl elût¢rbe ker¡l az egyes kÀrtyalapok je-
lent¢se. A PIKK DçMA HermannjÀnak felbolydult k¢pzelet¢ben a kÀrtyalapoknak jÀ-
t¢kon kÁv¡li szemantikÀjuk lesz (àa hÀrmas gy´ny´rü grandiflÂra k¢p¢ben pompÀzott elûtte,
a hetes gÂtikus kaput ÀbrÀzolt, a disznÂ ÂriÀsi pÂkotÊ ä TrÂcsÀnyi ZoltÀn fordÁtÀsa), vagyis
olyan jelent¢st nyernek, mellyel az adott rendszerben nem rendelkeznek (pontosab-
ban szÂlva, a j´vendûmondÂ kÀrtyÀknak eredendûen nincs ilyen jelent¢s¡k, de maga
az elv, melynek ¢rtelm¢ben az egyes kÀrtyalapoknak ´nmagukban van jelent¢s¡k, a
jÂslÀsra jellemzû). Mikor PuskinnÀl A PIKK DçMA mottÂjÀban ezt olvassuk: àA pikk dÀma
titkos rosszakarÂt jelent. A legÃjabb j´vendûmondÂÊ, majd utÀna a mü sz´veg¢ben a pikk
dÀma mint a jÀt¢kban hasznÀlatos kÀrtyalap jelenik meg, e k¢t szint k´lcs´nhatÀsÀnak
tipikus eset¢vel talÀlkozunk. Egyebek k´z´tt itt fedezhetj¡k fel annak okÀt is, mi¢rt
¢ppen a kÀrtyÀnak volt olyan k¡l´nleges helye a kortÀrsak k¢pzelet¢ben (¢s a sz¢p-
irodalomban). A kÀrtya nem vethetû ́ ssze a korszak mÀs divatos jÀt¢kaival, Ágy p¢ldÀul
a XVIII. szÀzad v¢g¢n oly n¢pszerü sakkal sem. Ebben valÂszÁnüleg az is l¢nyeges
szerepet jÀtszott, hogy a àkÀrtyajÀt¢kÊ egys¢ges fogalma k¢t teljesen k¡l´nb´zû konf-
liktushelyzetre vonatkozik ä ezek az Ãgynevezett àkommerszÊ ¢s àhazÀrdÊ-jÀt¢kokban
´ltenek testet. T´bb adat tanÃskodik arrÂl, hogy az elsût àtisztess¢gesÊ5 jÀt¢knak te-
kintett¢k, mÁg a mÀsodikat egy¢rtelmüen elÁt¢lt¢k erk´lcsileg. Az elsû jÀt¢kfajtÀt a àte-
kint¢lyes emberekÊ szÀmÀra hasznos szÂrakozÀsnak tartjÀk, Àm e àkommerszÊ kÀrtya-
jÀt¢koknak nincs olyan ÀtfogÂ divatjelleg¡k, mint a àhazÀrdÊ-jÀt¢koknak. Genlis grÂf-
nû p¢ldÀul AZ UDVARI ETIKETT KRITIKAI °S RENDSZERES SZñTçRç-ban azt Árja: àCsak
abban rem¢nykedhet¡nk, hogy Ãrnûink kellû m¢ltÂsÀgot tanÃsÁtanak, ¢s nem türik meg hÀzukban
a hazÀrdjÀt¢kot: mÀr az is t´bb a megengedhetûn¢l, hogy enged¢lyezik a whistet ¢s a biliÀrdot,
hiszen ezek az utÂbbi tÁz-tizenk¢t esztendûben jelentûs m¢rt¢kben p¢nzes jÀt¢kokkÀ vÀltak, a ha-
zÀrdjÀt¢kokhoz kezdtek hasonlÁtani, mivel szÀmos olyan ÃjÁtÀssal bûv¡ltek, melyek megrontottÀk
ûket. A tiszteletre m¢ltÂ pik¢t maradt meg egyed¡l olyannak, amilyen r¢gen volt, eredendûen tiszta
formÀjÀban ä nem v¢letlen, hogy jelenleg nincs nagy becs¡lete.Ê6

N. Sztrahov A DIVAT BEMUTATçSA cÁmü k´nyv¢ben a KÀrtyajÀt¢k bemutatja a Di-
vatnak alattvalÂi szolgÀlati jegyz¢k¢t:

àI. P¢nzes jÀt¢kok, akik m¢ltÂk az elûl¢ptet¢sre:
 1. Bank
 2. Rest
 3. Quindici
 4. Vingt-et-un
 5. Kopka
 6. Monte bank
 7. Makao, akit tulajdonk¢ppen v¢rig s¢rtenek azzal, hogy nem jÀtsszÀk.
II. öjonnan ¢rkezett jÀt¢kok, akik m¢ltÂk a szolgÀlati listÀra valÂ felv¢telre, ¢s kÁvÀnatos sz¢les

k´rü alkalmazÀsuk:
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 1. Stoss
 2. Dreispiel
 3. Rocambole.
III. Olyan jÀt¢kok, akik k¢relmezt¢k, hogy komoly, tiszteletre m¢ltÂ emberek szolgÀlatÀba Àll-

hassanak:
 1. L'hombre
 2. Whist
 3. Pik¢t
 4. Trente-et-un
 5. A la mouche.
IV. Olyan jÀt¢kok, akik k¢relmezt¢k, hogy nyugalomba vonulhassanak vid¢kre ¢s falura:
 1. Pamphile
 2. Tr¢-sept
 3. Bassette
 4. Schnipp-Schnapp-Schnurr
 5. MÀriÀs
 6. PÀros durÀk
 7. KirakÂs durÀk
 8. DurÀk
 9. Jeroski
 10. Dreiblatt
 11. Hetes
 12. Nyikityisni ¢s
 13. V noszki ä szolgÀlaton kÁv¡l kell ûket helyezni.Ê7

A fent id¢zett k¢t sz´vegben a àtiszteletre m¢ltÂÊ ¢s àerk´lcs´sÊ kommersz jÀt¢kok a
vesz¢lyes hazÀrdjÀt¢koktÂl szigorÃan el vannak k¡l´nÁtve (itt jegyzem meg, hogy
Sztrahov k´nyv¢ben a p¢nzben jÀtszott kÀrtyajÀt¢kok k´z¡l a bank ¢s a stoss ä a fÀraÂ
vÀltozatai ä Àllnak az elsû helyen). K´zismert, hogy OroszorszÀgban a XVIII. szÀzad
v¢g¢n ¢s a XIX. szÀzad elej¢n a hazÀrdjÀt¢kot mint erk´lcsileg kÀros foglalatossÀgot
tiltottÀk, ennek ellen¢re rohamosan terjedt.

E k¢t jÀt¢kfajta k´z´tti k¡l´nbs¢g, amely egyben tÀrsadalmi funkciÂjuk k¡l´nbs¢g¢t
is jelenti, abban rejlik, hogy milyen mennyis¢gü informÀciÂval rendelkeznek a jÀt¢-
kosok, ¢s ennek k´vetkezt¢ben mi az, ami nyer¢si es¢ly¡ket megalapozza: a kalkulÀciÂ
vagy a v¢letlen? A kommersz jÀt¢kban a jÀt¢kosnak az a feladata, hogy megfejtse az
ellenf¢l strat¢giÀjÀt; egy¢bk¢nt mindegyik partner el¢gs¢ges informÀciÂval rendelke-
zik ahhoz, hogy k¢pess¢gei szerint szÀmba vegye a lehets¢ges variÀciÂkat ¢s elv¢gezze
a sz¡ks¢ges kalkulÀciÂt, amivel ki tudja k´vetkeztetni ellenfele strat¢giÀjÀt. Elûsz´r is,
miutÀn a kommersz jÀt¢koknak viszonylag bonyolult a szabÀlyrendszer¡k (a hazÀrd-
jÀt¢kokhoz k¢pest), magÀnak a jÀt¢knak eleve az a l¢nyege, hogy korlÀtozza a lehet-
s¢ges strat¢giÀk szÀmÀt. MÀsodszor, a jÀt¢kos lelki beÀllÁtottsÀga szint¢n korlÀtozÂerû-
vel hat a strat¢giai vÀlasztÀsra. Harmadszor, a vÀlasztÀs a v¢letlentûl is f¡gg ä a part-
nernek osztott lapoktÂl. A jÀt¢knak ez az eleme a legrejtettebb, de a jÀt¢k menete alap-
jÀn erre is nagy valÂszÁnüs¢ggel lehet k´vetkeztetni. Amikor a kommersz jÀt¢kban a
jÀt¢kos meghatÀrozza strat¢giÀjÀt, egyszersmind arra t´rekszik, hogy elrejtse azt el-
lenfele elûl.

Ily mÂdon a kommersz kÀrtyajÀt¢k, amely tulajdonk¢ppen nem mÀs, mint szellemi
pÀrbaj, meghatÀrozott konfliktustÁpusokat modellÀlhat:



1. Az egyenrangÃ ellenfelek, vagyis a jÀt¢kosok k´z´tti konfliktusokat.
2. Olyan konfliktusokat, melyekben a r¢sztvevûk felt¢telezhetûen a konfliktus ûket

¢rintû pÂlusÀrÂl viszonylag teljes informÀciÂval rendelkeznek, ¢s ennek k´vetkezt¢-
ben a nyer¢s lehetûs¢ge t´bb¢-kev¢sb¢ racionÀlisan megtervezhetû.

A kommersz jÀt¢kok tehÀt olyan konfliktusokat modellÀlnak, melyekben az egyik
jÀt¢kos szellemi f´l¢nye ¢s az, hogy t´bb informÀciÂval rendelkezik, mint partnerei,
biztosÁtja szÀmÀra a sikert. Nem v¢letlen, hogy ¢pp a XVIII. szÀzad ¢nekelte meg V.
Majkov A L'HOMBRE-JçT°KOS cÁmü po¢mÀjÀban nemcsak magÀt a kommersz kÀrtyajÀ-
t¢kot, hanem a szabÀlyok szigorÃ betartÀsÀt, a kiszÀmÁthatÂsÀgot ¢s a m¢rt¢ktartÀst is:

à...biztos siker csupÀncsak azoknak teremhet,
Akik a l'hombre-ban a m¢rt¢ket betartjÀk;
A kÀrtyÀsban legyen annyi ´nfegyelem,
Hogy n¢gy jÀtszma utÀn Ãj osztÀst sose k¢rjen,
Saint pandre-t egyszerre ́ tn¢l t´bbet ne jÀtssz¢k...
...a jÀt¢kban aki ezt tartja szem elûtt,
Szerencs¢sebben jÀr, mint jÀrhatott eleddig.Ê

(Halasi ZoltÀn fordÁtÀsa.)

B. V. Tomasevszkijnek minden alapja megvolt rÀ, hogy a k´vetkezûket Árja: àMajkov
po¢mÀja a m¢rt¢ktartÂ kÀrtyajÀt¢k n¢zûpontjÀt k¢pviseli, a kalkulÀciÂt ajÀnlva a hazardÁrozÀs
helyett.Ê8 Ebben az ¢rtelemben tulajdonk¢ppen t´rv¢nyszerünek tekinthetû a jÀt¢k sza-
bÀlyairÂl, p¢ldÀul a sakk9 szabÀlyairÂl szÂlÂ po¢mÀk megjelen¢se.

A kÀrtya ¢s a sakk a jÀt¢k vilÀgÀnak mintegy ellent¢tes pÂlusait k¢pezi. Voltak olyan
periÂdusok a XVIII. szÀzad ¢s a XIX. szÀzadelû kultÃrÀjÀban, amikor a sakk szinte
jÀrvÀnyk¢nt terjedt. Idûnk¢nt a konfliktusok a sakktÀblÀn is olyan ki¢lezett formÀt
´lt´ttek, hogy jÂszer¢vel a hazÀrdjÀt¢kokra eml¢keztettek.

MÀr csak ez¢rt is l¢nyeges a sakk ¢s a kÀrtya hazÀrd vÀltozatai k´zti k¡l´nbs¢g. 1804.
mÀrcius 2-Àn Sz. N. Marin Ágy tudÂsÁtotta a harcszÁnt¢ren tartÂzkodÂ M. Sz. Voron-
covot a p¢tervÀri aktuÀlis esem¢nyekrûl: àöj ûr¡let kerÁtett hatalmÀba benn¡nket: a zÀsz-
lÂaljban mindenki, aki ¢l ¢s mozog, nagyban sakkozik [ti. jelentûs ́ sszegeket tesz meg t¢tnek
ä J. L.]; a sakk mestereiv¢ lett¡nk, mi pedig Arszenyevvel odÀig jutottunk, hogy Ãgy gondolom,
sakkpÀrbajunkat nem tûrrel v¢gezz¡k be majd valamikor, hanem egyszerüen kit¢pj¡k egymÀs ha-
jÀt. Eddig m¢g nem Ártam neked arrÂl, hogy esti ´sszej´veteleinken megjelent n¢hÀny divatos fi-
csÃr: 1. Aprakszin grÂffal az ¢len 2. Zagrjadszkoj 3. Relje, ¢s n¢ha hajnalig vel¡k quindicit
jÀtszunk, melynek azzal adtunk rangot, hogy quinze-nek nevezz¡k.Ê10 Marin levele abban az
´sszef¡gg¢sben kap k¡l´n´s jelent¢st, ha nem t¢vesztj¡k szem elûl, hogy annak a Vo-
roncovnak ÁrÂdott, aki ekkor ¢ppen a nagy v¢rÀldozattal jÀrÂ gandzsai csatÀban (1804.
januÀr 3.) k¡zd´tt. Voroncov a csatÀban hûsiesen helytÀllt, a sÃlyosan sebes¡lt P. Sz.
Kotljarevszkijt ä a k¢sûbbi hÁres hadvez¢rt ä a vÀllÀra v¢ve menekÁtette ki a harcme-
zûrûl. Ily mÂdon a hazardÁrozÀsnak egy t´bbl¢pcsûs rendszere alakul ki: az ¡tk´zet,
a kÀrtya ¢s a sakk.

A hazÀrdjÀt¢kokban a jÀt¢kos Ãgy k¢nytelen meghozni d´nt¢s¢t, hogy t¢nylegesen
nincs semmif¢le (vagy csak nagyon csek¢ly) informÀciÂja. Ennek k´vetkezt¢ben nem
partner¢vel, hanem a V¢letlennel m¢rkûzik meg. Ha felid¢zz¡k, amit W. J. Reichman
Árt: àA v¢letlen az ismeretlen t¢nyezûk szinonimÀja... ¢s a k´znapi ember jelentûs m¢rt¢kben ¢ppen
ezt ¢rti a szerencse fogalmÀnÊ,11 akkor vilÀgossÀ vÀlik, hogy a hazÀrdjÀt¢k v¢gsû soron

764 ã Jurij Lotman: A kÀrtya



olyan modellt testesÁt meg, melynek l¢nyege az ember harca az Ismeretlen T¢nyezûk-
kel. Voltak¢ppen ebben ragadhatÂ meg annak a konfliktusnak a l¢nyege, melyet a
benn¡nket ¢rdeklû kor orosz ¢let¢ben a hazÀrdjÀt¢kok modellÀltak, ¢s ezzel magya-
rÀzhatÂ az is, hogy mi¢rt vÀltak ezek a jÀt¢kok nemzed¢kek szenved¢ly¢v¢ (Puskin
p¢ldÀul Ágy vallott Vulfnak: àA szenved¢lyek k´z¡l a jÀt¢k szenved¢lye a legnagyobbÊ) ¢s az
irodalom makacsul visszat¢rû motÁvumaivÀ.

A vilÀgirodalom gyakori t¢mÀi a v¢letlen, a szerencse ¢s a vel¡k kapcsolatos elm¢l-
ked¢sek a szem¢lyes sorsrÂl ¢s az emberi aktivitÀsrÂl. A v¢letlen k¢rd¢se irÀnti ¢rdek-
lûd¢s k¡l´nf¢le arculatai ¢s t´rt¢nelmi szakaszai t¡kr´zûdtek az Âkori reg¢nyben, a
reneszÀnsz novellÀban, a XVIIäXVIII. szÀzadi kÂp¢reg¢nyben, Stendhal ¢s Balzac
prÂzÀjÀban. Nem neh¢z feltÀrni ezekben a jelens¢gekben a t´rt¢nelmi t´rv¢nyszerü-
s¢g bizonyos jegyeit, holott nemcsak t´rt¢nelmi, hanem nemzeti okok is k´zrejÀtszot-
tak abban, hogy ez a k¢rd¢s a k´z¢ppontba ker¡lj´n. Nem lehet nem felfigyelni rÀ,
hogy az orosz t´rt¢nelem Ãgynevezett àp¢tervÀriÊ, imperÀtori korszakÀt teljess¢g¢ben
Àthatja a v¢letlen szerep¢n valÂ t´preng¢s (egy¢bk¢nt a XVIII. szÀzadban a ànûi ural-
kodÀsÊ felt¢telei k´z´tt a àv¢letlenÊ konkr¢t megjelen¢si mÂdjÀrÂl is szÂ van mint a sze-
m¢lyes sors elrendez¢s¢nek speciÀlis formÀjÀrÂl).12 A kor gondolkodÀsÀnak jellemzû
probl¢mÀi: a v¢gzet szerepe az emberi ¢letben, a vilÀg vast´rv¢nyei, a szem¢lyes biz-
tonsÀg ¢s a siker vÀgya k´z´tti ellentmondÀs, a k´r¡lm¢nyekkel, a t´rt¢nelemmel, az
Eg¢sszel folytatott jÀt¢k lehetûs¢ge ä melyeknek t´rv¢nyei Ismeretlen T¢nyezûk az
ember szÀmÀra. Az irodalomban pedig a legt´bb elvont konfliktus a hazÀrdjÀt¢k ä a
bank, a fÀraÂ, a stoss, a rulett ä t¢mÀjÀn kereszt¡l konkretizÀlÂdik, ¢s n¢hÀny mÀs,
fontos tematikus elemmel ¢s k¢ppel egy¡tt kulcsszerepet jÀtszik.

MÀr a XVIII. szÀzad mÀsodik fel¢ben kialakult a àv¢letlenÊ ¢s a àkarrierÊ (ezt a szÂt
akkoriban hÁmnemben hasznÀltÀk gyakrabban; J. L. ä a mai orosz nyelvben nûnemü;
a ford.) ÀbrÀzolÀsÀnak irodalmi kÀnonja, melynek ¢rtelm¢ben a v¢letlen nem mÀs,
mint a k´r¡lm¢nyek, Fortuna szesz¢lyei megjÂsolhatatlan jÀt¢kÀnak v¢geredm¢nye.
A XVIII. szÀzadi orosz nemes àszerencs¢jeÊ a tÀrsadalmi ¢let sokf¢le, gyakran egy-
mÀsnak is ellentmondÂ rendezûelv¢bûl tevûdik ´ssze. Az olyan fogalmakat, mint a
àboldogsÀgotÊ, a àszerencs¢tÊ ¢s az embert ezekkel megajÀnd¢kozÂ mechanizmust, a
àkegyelmetÊ nem Ãgy ¢rtelmezt¢k, mint abszolÃt ¢rv¢nnyel bÁrÂ t´rv¢nyek megvalÂ-
sulÀsÀt, hanem mint kihÀgÀst, a szabÀlyok elûre meg nem jÂsolhatÂ megs¢rt¢s¢t. Az
egymÀstÂl f¡ggetlen, k¡l´nf¢le rendezûelvek jÀt¢ka a v¢letlent folytonosan mük´dû
g¢pezett¢ vÀltoztatta Àt. VÀrtÀk, ´r¡ltek neki, ¢s el is keseredtek miatta, Àm nem cso-
dÀlkoztak, mert beletartozott a lehets¢ges fogalmÀba, Ãgy viselkedtek, mint a lottÂzÂ,
aki ´r¡l a nyeres¢gnek, de az, hogy a jÀt¢kban ¢ppÃgy nyerhet, mint ahogy veszÁthet,
nem k¢ts¢ges szÀmÀra.

Voltak¢ppen a àregulÀris ÀllamisÀgÊ elveinek ellentmondÀsossÀga ¢s a tÀrsadalom
eg¢sz¢t ÀthatÂ ́ nk¢ny alkotta azt a l¢gk´rt, melyben Ãgy tünt, hogy semmi sem lÀthatÂ
elûre. Nem a pontosan, àt´rv¢nyszerüenÊ mük´dû g¢pezet vÀlik az Àllamis¢g jelk¢-
p¢v¢, hanem a hazÀrd kÀrtyajÀt¢k mechanizmusa. Gyerzsavin A SZERENCS°RýL cÁmü
ÂdÀjÀban a àfÀraÂÊ ebben az ¢rtelemben ÀbrÀzolÂdik vilÀgmodellk¢nt:

àBûr¢be ha sehogy se f¢rhet
Politika, igazsÀg¢rzet,
°sz, erk´lcs, t´rv¢ny f¢lrel¢p,
S csak a dûzs a logika soknak:

Jurij Lotman: A kÀrtya ã 765



KÀrtyÀn az aranykor a t¢t,
Embersorssal poentÁroznak,
Mindens¢get, adut, viszik;
F´ld´n-¢gen ropja, fÃjja
TudomÀny, isten, lenge mÃzsa,
Mind r¢szeg, r¢szeg egy izig...Ê

(Halasi ZoltÀn fordÁtÀsa.)

A hazÀrdjÀt¢koknak sajÀt terminolÂgiÀjuk van. OroszorszÀgban a fÀraÂ ¢s a stoss
terjedt el a legjobban ä ezekben a jÀt¢kokban a v¢letlen jÀtszotta a d´ntû szerepet. A
jÀt¢kos lehet bankÀr ä û oszt a t´bbieknek ä ¢s lehet poentûr. A hazÀrdjÀt¢kokat ket-
tesben, egymÀs ellen is lehet jÀtszani. így folyik a jÀt¢k p¢ldÀul Puskin A PIKK DçMç-
jÀban Hermann ¢s Csekalinszkij k´z´tt. A t´bbi jÀt¢kos ebben az esetben n¢zû lesz. A
jÀt¢kban egyidejüleg t´bb poentûr is r¢szt vehet. Mindegyik jÀt¢kos kap egy pakli kÀr-
tyÀt. A csalÀs elker¡l¢se v¢gett Ãj, felbontatlan paklival jÀtszanak. A paklit r´gt´n a
jÀt¢k megkezd¢se elûtt speciÀlisan kimunkÀlt mozdulattal bontjÀk fel: a keresztben
leragasztott paklit bal k¢zzel erûsen megnyomjÀk, minek k´vetkezt¢ben a ragasztÀs
felpattan. Ugyanazt a kÀrtyapaklit tilos k¢tszer hasznÀlni, a teljes leosztÀs utÀn a fel-
hasznÀlt lapokat a kÀrtyaasztal alÀ dobjÀk, Ãj paklibÂl osztanak a jÀt¢kosoknak. A po-
entûr´k kivÀlasztanak a paklibÂl egy kÀrtyÀt, melyre megteszik a bankÀr Àltal megjel´lt
t¢tet. MiutÀn a jÀt¢kosok àmegnevezikÊ a kÀrtyÀt, a bankÀr osztani kezd. A bankÀr ¢s
a poentûr´k rendszerint egy hosszÃ, t¢glalap alakÃ asztal ellent¢tes oldalain helyez-
kednek el, amely z´ld posztÂval van beborÁtva, erre ÁrjÀk fel a t¢tet ¢s az adÂssÀgot.
Az elszÀmolÀs a z´ld posztÂn t´rt¢nik. Minden poentûr elûtt van egy kr¢ta, egy kefe,
¢s ide rakjÀk oszlopba felÀllÁtva a p¢nz¢rm¢ket. T´bbnyire helyben kell fizetni, habÀr
àhitelbeÊ is lehet jÀtszani. E k¢t lehetûs¢get mutatja be Puskin A L¹V°S cÁmü elbesz¢-
l¢s¢bûl vett id¢zet: àSilvio t¡st¢nt kifizette a vesztes¢get, vagy szÂ n¢lk¡l felÁrta a nyeres¢get.Ê
A puskini verssorok: àKif¡rk¢szni a sors akaratÀt // Balra esik-e a bubi...Ê, a k´vetkezû hely-
zetet ÁrjÀk le: a poentûr a bubira tett, ¢s ha ez a kÀrtya a bankÀrtÂl balra helyezkedik
el, û nyert.

A hazÀrdjÀt¢kban ä tisztess¢ges jÀt¢k eset¢n ä a leegyszerüsÁtett szabÀlyok miatt a
kÀrtyajÀt¢k müv¢szete gyakorlatilag mit sem szÀmÁtott. A v¢letlen l¢pett a szabÀly he-
ly¢be. Mindjobban elût¢rbe ker¡lt a v¢letlen filozÂfiÀja (erre vezethetû vissza a felfo-
kozott ¢rdeklûd¢s a matematika e probl¢mÀval foglalkozÂ ter¡letei irÀnt, Ágy t´bbek
k´z´tt Puskin vonzalma a valÂszÁnüs¢g-szÀmÁtÀs irÀnt) vagy a misztika, a nem e vilÀgi
erûk beavatkozÀsa a t´rv¢nyszerü rendbe. Emellett nem volt neh¢z felfedezni a kap-
csolatot a hazÀrdjÀt¢k ¢s a romantika olyan ÀltalÀnos filozÂfiai elvei k´z´tt, mint a be-
lÀthatatlan j´vû ¢s a normÀk semmibev¢tel¢nek kultusza.

A birodalmi alattvalÂ ¢let¢nek a magÀnszf¢rÀra is kiterjedû szigorÃ szabÀlyozottsÀga
alakÁtotta ki a pszicholÂgiai ig¢nyt a megjÂsolhatatlan ¢s elûre be nem programozhatÂ
jelens¢gek irÀnt. °s ha egyfelûl a szabÀlyozhatatlan megrendszabÀlyozÀsÀra tett kÁs¢rlet
hÁvta elû a megjÂsolhatatlan titkok kif¡rk¢sz¢s¢nek vÀgyÀt, mÀsfelûl az orszÀgban ¢s a
fûvÀrosban uralkodÂ l¢gk´r, ahol a àrabsÀg szellemeÊ àszigorÃ arckifejez¢stÊ ´lt´tt, az
elûre nem lÀthatÂ, a szabÀlynak ellentmondÂ ¢s a v¢letlen kultuszÀt eredm¢nyezte.13

Mindez ´sszecsengett a àszabÀlytalan sz¢ps¢gÊ divatjÀval, amely t´bb emberi sors-
ban t¡kr´zûd´tt, p¢ldÀul Lermontov¢ban is. Maga Lermontov a romantikus ideÀlt
àformÀtlan sz¢ps¢gÊ-nek nevezte.

766 ã Jurij Lotman: A kÀrtya



°rdemes e szempontbÂl egy pillantÀst vetni Lermontov KORUNK HýSE cÁmü reg¢-
ny¢nek A FATALISTA cÁmü fejezet¢re. Ez a fejezet Lermontov elm¢ly¡lt filozÂfiai el-
m¢lked¢seit t¡kr´zi, de ahhoz, hogy meg¢rts¡k a sz´veget, ismern¡nk kell a kÀrtya-
jÀt¢k ama szabÀlyait, melyeket Lermontov korabeli olvasÂi jÂl ismertek, s a szerzû ter-
m¢szetesen szÀmÁtott is ezek ismeret¢re. Lermontov hûse, Vulics ä fatalista. Nem fo-
gadja el a V¢letlen hatalmÀt, ¢s vakmerû kÁs¢rlettel demonstrÀlja a fatÀlis eleve elren-
del¢sbe vetett hit¢t ä homlokÀhoz illeszti egy megt´lt´tt pisztoly cs´v¢t, majd meg-
hÃzza a ravaszt. Mellesleg Lermontov m¢g egy fontos vonÀssal jellemzi hûs¢t: Vulics
szenved¢lyes jÀt¢kos: àEgyetlen szenved¢lye volt, amelyet nem titkolt ä kÀrtyaszenved¢lye. A
z´ld jÀt¢kasztal mellett mindent elfelejtett, s rendesen veszÁtett; de az ÀllandÂ balsiker csak ingerelte
benne a makacssÀgot. Azt besz¢lt¢k, hogy egyszer, egy ¢jjeli expedÁciÂ idej¢n bankot adott egy pÀr-
nÀn, s nagyon jÀrt a szerencs¢je. Hirtelen l´v¢sek d´rrentek, vert¢k a riadÂt, mindenki felugrott,
s fegyver¢hez rohant. Ïºsd meg a bankomat!Î ä kiÀltotta Vulics az egyik leghevesebb jÀt¢kosnak
an¢lk¡l, hogy felÀllt volna. ä ÏA hetes lapomraÎ ä felelte az, ¢s elrohant. °s az ÀltalÀnos riadalom
ellen¢re Vulics lejÀtszotta a partit; a hetes megnyerte.Ê (çprily Lajos fordÁtÀsa.)

Ez az epizÂd arrÂl tanÃskodik, hogy a Vulicsot fogva tartÂ hazÀrdjÀt¢k maga a V¢-
letlen birodalma. (Egy¢bk¢nt a francia àhasardÊ szÂ jelent¢se ä àv¢letlenÊ.) AmÁg Pe-
csorint, aki az emberi akarat korlÀtlan hatalmÀban hisz, az esem¢nyek fatÀlis eleve
elrendelts¢ge hirtelen meghÂdolÀsra k¢szteti, addig Vulics ´nn´n fatalizmusa antit¢-
zis¢t a kÀrtyajÀt¢kban talÀlja meg. Mindennek ugyanakkor m¢lyebb jelent¢se is van:
a t¢nyleges szabadsÀg hiÀnyÀt mintegy kiegyenlÁti a kÀrtyajÀt¢k Àltal el¢rhetû, elûre
meg nem jÂsolhatÂ szabadsÀg. Nem tekinthetû v¢letlennek, hogy a reakciÂs korsza-
koknak ÀltalÀnos kÁs¢rûjelens¢ge volt a kÀrtyaszenved¢ly felerûs´d¢se. így p¢ldÀul,
ahogy a visszaeml¢kez¢sekbûl kider¡l, amikor 1824ä1825-ben az arakcsejevi reakciÂ
¢s àaz udvari misztika szenvelg¢seÊ (Puskin kifejez¢se) nyomasztÂ l¢gk´r¢ben vergûd´tt
az orszÀg, szinte robbanÀsszerüen terjedt a f¢ktelen hazardÁrozÀs. Mindez megism¢t-
lûd´tt az 1830-as ¢vekben, I. MiklÂs uralkodÀsÀnak s´t¢t korszakÀban.

L¢lektanilag jÂl jellemzi a kialakult helyzetet Puskin ¢letrajzÀnak k´vetkezû epizÂd-
ja. 1826-ban, november legv¢g¢n, december elej¢n Puskin Mihajlovszkoj¢bÂl a fûvÀ-
rosba k¢sz¡lûd´tt. Pocs¢k hangulatban volt. Fûk¢nt amiatt, hogy a cÀr vesz¢lyes fel-
adattal bÁzta meg; le kellett Árnia elk¢pzel¢seit arrÂl, hogyan hat a müvelts¢g a tÀrsa-
dalomra. Bulgarin, aki szint¢n hasonlÂ utasÁtÀst kapott, azonnal felfogta, mit k´vetel-
nek tûle, ¢s feljelent¢st Árt a Carszkoje SzelÂ-i lÁceumrÂl, Puskin viszont a cÀr ellen¢ben
a müvelts¢g fontossÀgÀt v¢dte, ami¢rt Benkendorfon kereszt¡l àfejmosÀsbanÊ r¢sze-
s¡lt. Ezzel egy idûben l¢ptek ¢letbe I. MiklÂs kifejezetten rÀ vonatkozÂ cenzurÀlis in-
t¢zked¢sei, emiatt Puskinnak s¡rgûsen ¢rtesÁtenie kellett Pogogyint, hogy mÀr nyom-
dÀba adott k¢ziratait mindaddig ne jelentesse meg, amÁg meg nem ¢rkezik a cÀr sze-
m¢lyes enged¢lye. Mindez megalÀzÂ ¢s rendkÁv¡l k´lts¢ges volt szÀmÀra. Pogogyin-
nak Árott leveleiben ezt Árta: à...K´ny´rg´k, az isten szerelm¢re, olyan gyorsan, ahogyan csak
tudja, ÀllÁtsa le a moszkvai cenzÃrÀban a nevem alatt megjelen¢sre vÀrÂ ´sszes ÁrÀst ä ez a leg-
fûbb instancia akarata.Ê Ugyanezen a napon Benkendorfnak is bocsÀnatk¢rû levelet
kellett Árnia. MiutÀn minden valÂszÁnüs¢g szerint r¢mes hangulatban volt, nem aka-
rÂdzott P¢tervÀrra utaznia. Puskin v¢g¡l ¡r¡gy¡l hasznÀlta fel azt a szerencs¢tlen ese-
tet, hogy a felborult hintÂba beszorult a lÀba, ¢s Pszkovban kellett maradnia, ahol a
v¢letlen¡l odavetûd´tt idegenekkel k¢ts¢gbeesett kÀrtyacsatÀba bocsÀtkozott ä ami-
nek hatalmas p¢nzvesztes¢g lett az eredm¢nye. PszkovbÂl december 1-j¢n ezt Árta Vja-
zemszkijnek: àöton vagyok, de valahogy nem siker¡l eljutnom HozzÀtok. Hogy mennyire bosz-
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szant mindez! ...majd elmes¢lem. A faluban az Àltalam m¢lyen megvetett prÂzÀt Árogattam, de az
ihlet elker¡l. Pszkovban pedig ahelyett, hogy az ANYEGIN 7. fejezet¢t ÁrnÀm, folytonosan vesztek
stossban, immÀr negyedszer: egyÀltalÀn nem szÂrakoztatÂ.Ê A k¢ts¢gbeesett jÀt¢k az idegfe-
sz¡lts¢g levezet¢s¢re szolgÀlt.

A jÀt¢kban a v¢letlen szerepe egyfelûl a nem prognosztizÀlhatÂ t¢nyezûk jelentû-
s¢g¢t emelte ki, mÀsfelûl olyan tulajdonsÀgok¢t, mint a kitartÀs, a hidegv¢rüs¢g, a
f¢rfiassÀg, az a k¢pess¢g, hogy neh¢z k´r¡lm¢nyek k´z´tt se veszÁts¡k el a fej¡nket,
¢s m¢g v¢szhelyzetekben, ¡tk´zet eset¢n, pÀrbajban is megûrizz¡k emberi m¢ltÂsÀ-
gunkat. Mindezzel a felsorolt hÀrom viselked¢stÁpus egys¢ges l¢lektani kontextusba
ker¡lt.

Kommersz kÀrtyajÀt¢kok k´zben megengedett volt a tr¢fÀlkozÀs. Sût illendûnek
szÀmÁtott a visszafogottan tr¢fÀlkozÂ hangnem. A hazÀrdjÀt¢k folyamÀn az ehhez ha-
sonlÂ szabadossÀg eleve ki volt zÀrva: jÀt¢k k´zben v¢gig hallgatni kellett, a jÀt¢kosok
csupÀn k´zvetlen¡l a jÀt¢kra vonatkozÂ szavakat vÀlthattak egymÀssal, ¢s ÀltalÀban a
speciÀlis, rejtjelezett àjÀt¢kosÊ-terminolÂgiÀt hasznÀltÀk. Mindez elûsegÁtette a speci-
Àlis kÀrtyanyelv kifejlûd¢s¢t, amely a k¢sûbbiekben a kultÃra mÀs szf¢rÀiba is radikÀ-
lisan behatolt, ily mÂdon a kÀrtyaterminolÂgia a korszak nyelv¢nek szerves r¢sze lett.
A mÀr id¢zett Sztrahov-müben, A DIVAT BEMUTATçSç-ban e jelens¢g ironikusan fel-
nagyÁtott ÀbrÀzolÀsÀt lÀthatjuk.

à5. lev¢l
A KÀrtya Árja a Divatnak
Kegyelmes Asszonyom!
Midûn az elsû kÀrtyÀbÂl tudomÀsomra jutott, hogy vÀrosunkba ¢rkezni m¢ltÂztatik, k´teles-

s¢gemnek tartottam, elûsz´r is, hogy alÀrendeljem akaratomat az ¹n m¢ltÂsÀgos rut¢jÀnak,
mÀsodszor, a legalÀzatosabban k¢rem eln¢z¢s¢t, hogy ¢jjel-nappal tartÂ tev¢kenys¢gem miatt nem
tudtam ¢s most mÀr nem is vagyok rÀ k¢pes, hogy ¹n elûtt m¢lys¢ges tiszteletemet tegyem. Az eg¢sz
vÀros rendelkez¢s¢re kell Àllnom, s nemcsak [...] naponta, hanem szinte minden ÂrÀban ¢s perc-
ben, ez¢rt nincs nyugodalmam sem reggel, sem d¢lutÀn, sem este, sem ¢jszaka. Alighogy siker¡l
megszabadulnom azoktÂl a jÀt¢kosoktÂl, akik eg¢sz ¢jszaka vesztettek, eb¢d utÀnra mÀr ÃjbÂl el
kell mennem valahovÀ, majd pedig a jÀt¢kosok esti mulatsÀgÀra kell rohannom, az ¢jszakÀt pedig
azokban az Àltalam fenntartott hÀzakban t´lt´m, ahovÀ az ¢jf¢li szerencse kiprÂbÀlÀsa v¢gett
azok j´nnek, akiknek nappal rossz volt a lapjÀrÀsuk. Esk¡sz´m ¹nnek, Kegyelmes Asszonyom,
mind a n¢gy whist honûr´mmel, hogy Àllapotom e vilÀgon rosszabb, mint az utolsÂ kettes¢.
Napjaim v¢gtelen nyugtalansÀgban telnek, egyhangÃak, mint az azonos szÁnü kÀrtyÀk, ¢s so-
hasem mondhatok passzot. Sohasem tudok kivenni magamnak a talonbÂl egy szabadnapot, az
egyik dolog Ãgy k´veti a mÀsikat, ahogy j´n a parti parti utÀn.Ê

A jÀt¢kszabÀlyok szigorÃak. A jÀt¢k egyik r¢sztvevûje a bankÀr (a bankban vagy a
stossban), aki feltesz egy bizonyos ´sszeget (àtartjaÊ, àadja a bankotÊ), mire a poentûr
bejelenti, milyen ´sszegre (vagy a teljes bankra ä ez a vabank) jÀtszik; a vabankot meg-
nyerni ä bankot robbantani. A t¢tet nem emelve, ugyanazzal az ´sszeggel folytatni a jÀ-
t¢kot ä mirandole-t jÀtszani; az egyszerü t¢t ä a szempl; ugyanarra a kÀrtyÀra tenni an¢l-
k¡l, hogy a lap fel lenne ¡tve ä rut¢re tenni, ez a s´t¢t (vagy a titkos) rut¢. Ezt a jelenetet
´r´kÁtette meg A SçTçN ELIXíRJE cÁmü reg¢ny¢ben E. Th. A. Hoffmann: àMindent erre
a lapra tettem fel. Csak nehezen tudtam titkolni izgatottsÀgomat; dermedt ÀllapotombÂl a bankÀr
hangos k¢rd¢se ragadott ki: mindent erre a lapra teszek fel? ¹nk¢ntelen¡l zsebembe nyÃltam, ¢s
kivettem utolsÂ ´t aranyamat, hogy feltegyem a kÀrtyÀra. A dÀma nyert, k¢sûbb is csak rÀ tettem,
s ahogy nûtt a nyeres¢g, annak arÀnyÀban emeltem a t¢tet.Ê
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Ha a poentûr k¢tszeres¢re akarja emelni a t¢tet, behajlÁtja a kÀrtya egyik sarkÀt, ha a
n¢gyszeres¢re, k¢t sarkot hajlÁt be. K¢tszeresre emelni a t¢tet ä ez a paroli; n¢gyszeresre
ä paroli paix. A t¢t tizen´tsz´r´s emel¢se a kiindulÂ´sszeghez k¢pest ä quinze il va, a
huszonegyszeres pedig ä sept il va. A trente il va a harmincszoros.

Ha a poentûr mÀr az elsû kÀrtyÀnÀl nyer ä àbankot robbantÊ. Amande (az àattendezÊ
francia szÂ kifacsart vÀltozata) ä kihagyni a t¢tet, passzolni.

A kÀrtyajÀt¢k r¢sztvevûi zÀrt vilÀgot alkottak, melyet sajÀtos viselked¢si mÂd ¢s,
ahogy mÀr szÂ volt rÂla, speciÀlis nyelv jellemzett. E vilÀg alappill¢re a kÀrtyatermi-
nolÂgia volt, az, hogy egy¢rtelmüen ¢s pontosan kellett megnevezni az eljÀrÀsokat ¢s
helyzeteket, mivel mindenfajta megnevez¢sbeli bizonytalankodÀs t¢ved¢sek ¢s csalÀ-
sok forrÀsÀvÀ vÀlhatott volna. Ugyanakkor ezen a talajon a nyelvi jÀt¢k, a k¡l´nf¢le
tr¢fÀk ¢s kÀrtyamondÂkÀk eg¢sz sora virÀgzott, s a kÀrtyÀsok nyelve sajÀtos mitolÂgi-
ÀvÀ nûtte ki magÀt szinonimÀival. JÂ p¢lda erre Gogol 1842. november 14-¢n N. J.
Prokopovicsnak Árt levele, melyben arrÂl szÀmol be, hogy KçRTYçSOK cÁmü darabjÀ-
bÂl kimaradt egy fontos kifejez¢s, abbÂl a jelenetbûl, mikor Utyesityelnij bankot rob-
bant, ¢s azt mondja: àRute, hatÀrozottan rute! Egyszerüen carta fosca!Ê A carta fosca a s´t¢t,
titkos kÀrtya. Az olasz szinonima hasznÀlata sajÀtos nyelvi sikk. Hogy el tudjuk k¢p-
zelni a jÀt¢k eleven k¢p¢t, a jÀt¢kosok gesztusaival ¢s megszÂlalÀsaival egy¡tt, felid¢z-
z¡k Gogol KçRTYçSOK cÁmü kom¢diÀjÀnak egyik r¢szlet¢t. Gogol a hazÀrdjÀt¢k drÀ-
maisÀgÀt dokumentÀris pontossÀggal adja Àt.
àUTYESITYELNIJ BravÂ, hadaprÂd! Pinc¢r, kÀrtyÀt. (T́ lt Glov poharÀba) Mi a legfontosabb,
mi kell? Mer¢szs¢g kell ¢s Àt¡tûerû... No, rendben van, uraim, akkor most ¢n adom a bankot ä
huszon´tezer rubel! (Oszt jobbra-balra) No, huszÀr... Te mennyit teszel, Svohnyev? (Oszt) Mi-
lyen most a kÀrtya jÀrÀsa. KÁvÀncsi vagyok, mi az eredm¢ny! A bubit ¡t´m, a kilences viszi. Mi
az, mi van nÀlad? A n¢gyes is viszi! HÀt a huszÀr, a huszÀr, hogy Àll a huszÀr? Figyeld, Iharev,
milyen mesterien emeli a t¢teket?! [...] Itt van, itt van, itt az Àsz! LÀm, Krugel mÀr oda is hÃzta
magÀnak. A n¢metnek mindig kedvez a szerencse! A n¢gyes viszi, a hÀrmas is viszi. BravÂ, bravÂ,
huszÀr! Hallod, Svohnyev, mÀr vagy ´tezret nyert a huszÀr.
GLOV (behajlÁtja a kÀrtya sarkÀt) Az ́ rd´g vigye el! N¢gyszeres t¢t! No, itt van m¢g egy kilences
az asztalon, ez is megy, ¢s ´tszÀz rubel a tetej¢be!
UTYESITYELNIJ (tovÀbboszt) Ejha, der¢k leg¢ny ez a huszÀr! A hetest ¡t´m... de nem, dupla,
az ´rd´g vigye el, dupla, megint dupla! ç, vesztett a huszÀr. HÀt mit tegy¡nk, pajtÀs?! Nem
mindig papsajt! Krugel, ne spekulÀlj mÀr annyit! Tedd meg azt, amelyiket kihÃztad. Nagyszerü,
nyert a huszÀr! Mi az, hÀt nem is gratulÀltok neki? (MindnyÀjan isznak, ¢s koccintva gra-
tulÀlnak Glotovnak) Azt mondjÀk, a pikk dÀma mindig cserbenhagyja az embert. °n nem mon-
danÀm. Svohnyev, eml¢kszel arra a kis barnÀra, akit pikk dÀmÀnak nevezt¢l? Vajon hol lehet
most a lelkem? BizonyÀra ¢li vilÀgÀt. Krugel! ºt´m a lapodat. (Iharevnek) A tiedet is! A tiedet
is, Svohnyev; a huszÀr is vesztett.
GLOV Vigye el az ´rd´g, ¡t´m a bankot!
UTYESITYELNIJ BravÂ, huszÀr! No v¢gre, ez mÀr igazi huszÀrtempÂ! Figyeled, Svohnyev, az
igazi ¢rz¢s mindig kit´r az emberbûl! Eddig csak lÀtszott rajta, hogy jÂ huszÀr vÀlik belûle, de
most lÀtom, hogy mÀris igazi huszÀr. HiÀba, ilyen a term¢szet... Vesztett¢l, huszÀr.
GLOV ºt´m a bankot!
UTYESITYELNIJ Ejha, ez mÀr der¢k, huszÀr! Mind az ´tvenezret! Ez aztÀn a nagyvonalÃsÀg!
ValÂsÀgos hûs ez a huszÀr! Keresve se lehet pÀrjÀt talÀlni.
GLOV ºt´m a bankot, az ´rd´g vigye el, ¡t´m a bankot!
UTYESITYELNIJ O-ho-hÂ, huszÀr! SzÀzezret?! Mit szÂltok hozzÀ, mi? °s a szeme, a szeme! Fi-
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gyeld, Svohnyev, hogy ¢g a szeme? Valami hadvez¢ri vonÀs van benne. Ez aztÀn a hûsiess¢g!
Hanem a kirÀly m¢g mindig nincs sehol. Nesze, Svohnyev, itt a kÀrÂ dÀma. Nesze, n¢met, vidd,
¢s edd meg a hetesedet! Sorozatosan nyer, sorozatosan! Csupa sima kÀrtya! Hanem a kirÀly, Ãgy
lÀtszik, nincs benne a csomagban. Ez igazÀn furcsa. No de itt van, itt van... Vesztett a huszÀr!
GLOV (hevesen) ºt´m a bankot, az ´rd´g vigye el, ¡t´m a bankot!Ê (Makai Imre fordÁtÀsa.)

Gogol a jÀt¢kosok specifikus szÂkincs¢t hasznÀlja fel kom¢diÀjÀban. A poentûrt az
a vÀgya, hogy v¢gre visszanyerje p¢nz¢t, a t¢t ÀllandÂ emel¢s¢re k¢szteti. Ezt hasznÀlja
ki a becstelen bankÀr ä a poentûr szÀmÀra nincs kiÃt, mivel veszt¢sre Àll, nem szakÁt-
hatja meg a jÀt¢kot, ¢s nem fizetheti ki a vesztes¢get. MiutÀn a t¢t mÀr meghaladta
anyagi lehetûs¢geit, csak abban rem¢nykedhet, hogy visszanyeri p¢nz¢t. Gogol azt a
jÀt¢khelyzetet ÀbrÀzolja, mikor a hisz¢keny fiatalembert k´zismert hamiskÀrtyÀsok
csapjÀk be.14

Az a hatÀr, amely a nagybani, professzionÀlis, àtisztess¢gesÊ jÀt¢kot a k¢tes tisztess¢gü
jÀt¢ktÂl elvÀlasztotta, el¢gg¢ elmosÂdott. Az olyan embert, aki a k´zp¢nzeket elher-
dÀlta, vagy v¢grendeletet hamisÁtott, aki nem fogadta el a pÀrbajkihÁvÀst, vagy gyÀvÀn
viselkedett a harcmezûn, rendes tÀrsasÀgban nem fogadtÀk, a tisztess¢gtelen jÀt¢kos
(vagy az Àrtatlan lÀny megrontÂja) elûtt azonban nem zÀrÂdtak be az ajtÂk. Platon
Mihajlovics p¢ldÀul, Gribojedov AZ °SZ BAJJAL JçR cÁmü müv¢ben besÃgÂnak s egyÃt-
tal hamiskÀrtyÀsnak nevezi Zagoreckijt:

àñvakodj tûle, mert pletykÀkkal van tele.
°s hamiskÀrtyÀs ä le ne ¡lj veleÊ15

A hÁres-nevezetes Amerikai-Tolsztoj, akire a k´vetkezû mondatok vonatkoznak AZ
°SZ BAJJAL JçR-bÂl:

àKamcsatkÀra szÀmüzt¢k, onnan mint aleuta t¢rt vissza
S a keze egyÀltalÀn nem volt tiszta...Ê

arra k¢rte Gribojedovot, hogy Ágy vÀltoztassa meg az utolsÂ sort: àkeze a kÀrtyÀban nem
tisztaÊ; ugyanis attÂl f¢lt, hogy azt gondolhatjÀk rÂla, zsebkendûket lopkod. A hamis-
kÀrtyÀssÀgot viszont enn¢l illendûbb foglalatossÀgnak tartotta.16

Ugyanerrûl a TolsztojrÂl Ár Puskin 1821-ben keletkezett epigrammÀjÀban:

à°let? Komor, megvetendû.
ý az¢rt z¡ll´tte Àt.
S ott hagyta e f´ldnyi kendûn
Minden¡tt gyalÀzatÀt.
çm a bünben n¢mi vÀltÀst
Eszk´z´lt e fenom¢n:
MostansÀg mint hamiskÀrtyÀs
Csak javÁt a renom¢n.Ê

(Halasi ZoltÀn fordÁtÀsa.)

CSAADAJEVHEZ Árott mÀsodik vers¢ben, melyben ugyanez a jellemz¢s ¡nnep¢lye-
sebb müfajban fogalmazÂdik meg, nem vÀltoznak a szavak: Tolsztojt àfilozÂfusnakÊ
nevezi, aki
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àKileng¢seivel lepte meg a vilÀgot,
Majd felvilÀgosult, s v¢tk¢t f´llelve benn,
A bortÂl elszokott ä s most csak lop lelkesen!Ê

(Garai GÀbor fordÁtÀsa.)

Puskin szÀnd¢kosan s¢rtegeti vers¢ben Tolsztojt (Vjazemszkij sem helyeselte a vers
goromba hangv¢tel¢t), Àm egyÃttal a k´zv¢lem¢nyt is kipelleng¢rezi, amely t´rv¢nye-
sÁtette az eln¢zû magatartÀst az àillendûÊ hamiskÀrtyÀssÀggal szemben.

A puskini korszak ember¢t nem csak a nyer¢s rem¢nye miatt vonzotta a kÀrtya,
noha a p¢nz irÀnti mohÂsÀg a kÀrtyajÀt¢kban mindig nagy szerepet jÀtszott. MiutÀn
a kÀrtya mintegy a tÀrsadalmi ¢let modellj¢v¢ vÀlt, a szerencse, a siker s fûk¢nt a ha-
talom megszerz¢s¢vel kecsegtetett. Pontosan ez utÂbbi, a hatalom, amely a hozzÀ¢rtû
bankÀr kez¢ben ´sszpontosult, Ãgy vonzotta a tapasztalt jÀt¢kosokat, mint a krak¢le-
reket a pÀrbaj. A vakmerû ¢s izgatott poentûr szÀmÀra a tapasztalt ¢s hidegv¢rrel jÀtszÂ
bankÀr m¢g akkor is a sors hatalmÀt testesÁtette meg, ha becs¡letesen betartotta a sza-
bÀlyokat. Mindezt rendkÁv¡l szeml¢letesen mutatja be Tolsztoj a HçBORö °S B°K°-
ben, a Dolohov ¢s Nyikolaj Rosztov k´z´tti kÀrtyacsata-jelenetben. Tolsztoj egy szÂt
sem ejt arrÂl, hogy Dolohov tiltott eszk´z´ket alkalmazna a jÀt¢kban. Feltehetûleg tisz-
tess¢ges jÀt¢k folyik, habÀr Dolohov eleve fesz¡lt l¢gk´rt alakÁt ki maga k´r¡l azzal,
hogy vÀratlanul ¢s egyÀltalÀn nem odaillû mÂdon szÂba hozza a hamiskÀrtyÀs voltÀrÂl
terjedû pletykÀkat. Enn¢l azonban jÂval fontosabb àd¢monizmusaÊ, mint viselked¢-
s¢nek alapvetû jegye. K¡l´n´s l¢gk´r alakul ki. àTovÀbb folyt a jÀt¢k; a lakÀj sz¡ntelen¡l
hordta, t´lt´gette a pezsgût.Ê Ilyen k´r¡lm¢nyek k´z´tt k¢rdezi meg Dolohov RosztovtÂl,
f¢l-e tûle, ¢s miutÀn alÀrendelte akaratÀnak Rosztov akaratÀt, arra k¢nyszerÁti, hogy
emelje a t¢tet. Rosztov àmeggondolta magÀt, ¢s megint a szokÀsos t¢tet jegyezte: hÃsz rubelt.
ä Hagyd meg ä mondta Dolohov, bÀr lÀtszÂlag rÀ sem n¢zett Rosztovra ä, hamarÀbb visszanyersz
mindentÊ. EzutÀn Dolohov, voltak¢ppen Rosztov megnyugtatÀsÀra szolgÀlÂ szavaival
sz´ges ellent¢tben, ÃjbÂl a jÀt¢k v¢gzetes jelleg¢t hangsÃlyozza: àMÀsoknak ¢n adok, tû-
led meg mindig el¡t´m. Vagy tÀn f¢lsz tûlem? ä k¢rdezte ism¢t.Ê Dolohov t´bbsz´r megism¢tli
a f¢lelemmotÁvumot, mintha szuggerÀlni akarnÀ Rosztovnak ezt a l¢lektani Àllapotot.
àä SzÂval nem f¢lsz velem jÀtszani? ä ism¢telte Dolohov, ¢s szÁnleg az¢rt, hogy elmondjon egy
vidÀm t´rt¢netet, letette a kÀrtyÀt, nekidûlt a sz¢k hÀtÀnak.Ê Dolohov a legfesz¡ltebb pilla-
natban szakÁtja f¢lbe a jÀt¢kot csupÀn az¢rt, hogy vÀratlanul s lÀtszÂlag oda nem illû
mÂdon elmes¢lje, hogy hamiskÀrtyÀsnak tartjÀk MoszkvÀban. Majd a besz¢lget¢st
durvÀn f¢lbeszakÁtva hatalmas ́ sszeget nyer el RosztovtÂl. Az ilyen àfatÀlisÊ viselked¢si
mÂd hozzÀtartozott a krak¢ler maszkjÀhoz ¢s tÀgabb ¢rtelemben a romantikus d¢mon
sztereotÁpiÀjÀhoz. A dekabrista Kahovszkij volt az egyik legnagyobb mestere az effajta
viselked¢snek. SzÀnd¢kosan alakÁtotta ki maga k´r¡l ¢s hasznÀlta ki a kÀrtyajÀt¢k so-
rÀn a romantikus d¢monizmus nimbuszÀt Amerikai-Tolsztoj is.

Lev Tolsztoj mintha a romantikus bankÀr pszicholÂgiÀjÀt tÀrnÀ fel. Dolohov meg-
szerzi a hatalmat Rosztov akarata felett, s ez k¢t szempontbÂl is ´r´met szerez neki:
elûsz´r is bosszÃt Àllhat vet¢lytÀrsÀn, ¢s ezzel egy idûben ki¢lvezheti a romantikus ha-
talomvÀgy ¢s a mÀsik ember megsemmisÁt¢s¢nek teljes gy´ny´rüs¢g¢t, amely p¢ldÀul
Pecsorinnak oly ismerûs. Tolsztoj arra k¢nyszerÁti olvasÂjÀt, hogy a vilÀgot a veszt¢sre
ÀllÂ, elkeseredett poentûr szem¢vel lÀssa. àÏHatszÀz rubel, Àsz, sarok, kilences... lehetetlen
visszanyerni!... °s milyen jÂl mulatn¢k otthon... DuplÀt a filkÂkra... Ez lehetetlen!... De mi¢rt
teszi ezt velem?...Î ä gondolta Rosztov, ¢s eml¢kezet¢be id¢zte a mÃltat. N¢ha nagy t¢tet kockÀz-
tatott meg, de Dolohov nem volt hajlandÂ el¡tni ä maga szabta meg az ´sszeget. Nyikolaj szÂt
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fogadott neki, ¢s hol Istenhez imÀdkozott, ahogy a harct¢ren, az amstetteni hÁdon imÀdkozott; hol
azt jÂsolta magÀnak, hogy az a lap, melyet elsûnek kihÃz az asztal alÂl egy csomÂ behajÁtott lap
k´z¡l, az menti meg; hol azt szÀmolgatta, hÀny zsinÂr van a ment¢j¢n, ¢s ugyanolyan pontszÀmÃ
kÀrtyÀra akart feltenni egy ä eg¢sz vesztes¢ggel egyenlû ä ´sszeget. Hol seg¢lyt k¢rûen tekingetett
a t´bbi jÀt¢kosra, hol Dolohov immÀr hideg arcÀra tekintett, ¢s igyekezett kif¡rk¢szni, mi megy
v¢gbe benne.

ÏHiszen tudja ä mondta magÀban ä, mit jelent nekem ez a vesztes¢g. Nem kÁvÀnhatja a vesz-
temet! Hiszen barÀtom volt. Hiszen szerettem...ÎÊ

Tolsztoj nemcsak a müv¢sz zsenialitÀsÀval, hanem annak az embernek a tapasz-
talatÀbÂl kiindulva, aki tudja, mit jelent a hatalmas kÀrtyavesztes¢g, Árja le azt a Rosztov
Àltal Àt¢lt, vÀratlan, semmivel sem megokolhatÂ, ellentmondÀsossÀgÀban is emelke-
dett lelkiÀllapotot, melyben a pusztulÀs ¢rz¢se mintegy ´szt´nzûerûk¢nt hat. A pusz-
tulÀs romantikus pÀtoszÀt jÂl szeml¢ltetik A. Grigorjev k´ltem¢nyei, illetve a k´vetkezû
puskini sorok:

àS mert lelkesÁt az ¡tk´zet;
Ezt ¢rzed szakad¢k felett,
. . . . . . . . . . . . . . . . . .
S minden, mi ¢let¢re t´r,
A halandÂnak k¢sz gy´ny´r.
°s, ez lehet bÀr ¢rthetetlen
Az ´r´kl¢tnek zÀloga!Ê17

A vesztes, Nyikolaj Rosztov is Àt¢li a kÀrtyajÀt¢k po¢zis¢nek r¢sz¢t alkotÂ pusztulÀs
pÀtoszÀt, s szÀmÀra a k¢ts¢gbees¢s, a nagy lelki fesz¡lts¢g ¢s a Natasa Àltal jÀtszott ro-
mÀnc hangjai szinte egy akkordban olvadnak ´ssze: àñ, hogy megremegett ez a terc, ¢s
hogy megmozdult az, ami Rosztov lelk¢ben a legnemesebb volt. °s ez f¡ggetlen volt mindentûl a
vilÀgon, f´l´tte Àllt mindennek a vilÀgon. Mit szÀmÁt most neki a vesztes¢g, Dolohov meg a be-
cs¡letszÂ!... Ez mind ostobasÀg! AkÀr gyilkolhat, akÀr lophat is az ember, de m¢gis boldog tud
lenni...Ê18

A hazÀrdjÀt¢k-szituÀciÂ mindenekelûtt a pÀrbajra eml¢keztet, mivel k¢t ellenf¢l k´-
z´tti konfliktust modellÀl. A hazÀrdjÀt¢k, m¢g akkor is, ha professzionÀlis jÀt¢kosok
vettek benne r¢szt, folyhatott tisztess¢gesen, a szabÀlyoknak megfelelûen, Àm a pro-
fesszionÀlis jÀt¢kosnak, aki irÀnyÁtotta a jÀt¢kot, a poentûrrel ´sszehasonlÁtva, ebben
az esetben is nagyobb volt a nyer¢si es¢lye. Ez t´rt¢nik p¢ldÀul A PIKK DçMç-ban, ahol
a professzionÀlis jÀt¢kosok tÀrsasÀga àillendûÊ, azaz tisztess¢ges jÀt¢kot folytat. R´gt´n
el is vetik a besz¢lget¢s egyik r¢sztvevûj¢nek azt a feltev¢s¢t, hogy a grÂfnû eset¢ben
àmegjel´ltÊ kÀrtyÀkrÂl lett volna szÂ. A àbecs¡letesÊ jÀt¢k mintegy a csata modellj¢t
valÂsÁtotta meg. A kÀrtyajÀt¢k A PIKK DçMç-ban a pÀrbajhoz vÀlik hasonlatossÀ: àA
t´bbi jÀt¢kos nem is tett, t¡relmetlen¡l vÀrta, hogy fog v¢gzûdni a jÀtszma. Hermann az asztalnÀl
Àllt, s k¢sz volt egyed¡l jÀtszani a sÀpadt, de egyre mosolygÂ Csekalinszkijjal. Mind a ketten fel-
bontottak egy-egy pakli kÀrtyÀt. Csekalinszkij kevert. Hermann emelt, ¢s kÀrtyÀjÀra t¢t¡l egy ha-
lom bankÂt tett. Az eg¢sz helyzet a pÀrbajhoz hasonlÁtott. M¢ly csend honolt k´r´s-k´r¡l.Ê (TrÂ-
csÀnyi ZoltÀn fordÁtÀsa.)

Ez is magyarÀzza a XVIII. szÀzad mÀsodik ¢s a XIX. szÀzad elsû fel¢nek orosz tÀr-
sadalmÀban a hazÀrdjÀt¢kok mÀr-mÀr jÀrvÀnyszerü elterjed¢s¢t. Noha a pÀrbaj e mo-
dellje l¢nyeg¢ben egyenlûtlens¢gen alapul: a poentûr mindent meg akar nyerni, mi-
k´zben azt kockÀztatja, hogy mindent elveszÁt ä s tulajdonk¢ppen olyan ember mÂd-
jÀra viselkedik, aki arra k¢nyszer¡l, hogy el¢gs¢ges informÀciÂ hÁjÀn hozzon fontos
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d´nt¢seket; talÀlomra is cselekedhet, de hipot¢ziseket is gyÀrthat, t´rekedhet arra is,
hogy felÀllÁtson bizonyos statisztikai t´rv¢nyszerüs¢geket. A bankÀr viszont semmif¢le
strat¢giÀt nem vÀlaszthat magÀnak, tisztess¢ges jÀt¢kban csak sajÀt hidegv¢rüs¢g¢re
tÀmaszkodhat. A bankÀr a helyzet¢t a fÀtumra, a poentûr a kockÀztatÀsra alapozza.
Sût az a szem¢ly, aki meg¡ti a bankot, azt sem tudhatja, hogyan osztjÀk ki a kÀrtyÀt;
sakkfigura az Ismeretlen T¢nyezûk kez¢ben, akik a hÀta m´g´tt Àllnak. Ez a modell
mÀr ́ nmagÀban is lehetûs¢get nyÃjtott az ¢letbeli konfliktusok meghatÀrozott interp-
retÀciÂjÀra. A jÀt¢k Ãgy ¢rtelmezûd´tt, mint a mindenhatÂ, irracionÀlis, gyakran d¢-
monikusnak v¢lt erûvel valÂ ´ssze¡tk´z¢s.

A àbankÀrÊ viselked¢s¢nek abszolÃt ¢rtelmezhetetlen volta a XVIII. szÀzad ¢s a
XIX. szÀzadelû szabadgondolkodÀsÀnak fontos sajÀtossÀga. MiutÀn Puskin tudomÀst
szerzett Vjazemszkij gyermek¢nek halÀlÀrÂl, ezt Árta Pjotr Andrejevics hercegnek: àA
sors nem hagyja abba csÁnytev¢seit. Ne haragudj rÀ, hisz nem tudja, mit tesz. ögy k¢pzeld el
magadnak, mint egy hatalmas majmot, akinek megadatott a teljes szabadsÀg. Ki tudnÀ bilincsbe
verni? Se te, se ¢n, senki sem.Ê Az ellenf¢l strat¢giÀjÀnak ¢ppen ez az ¢rtelmezhetetlens¢ge
¢s belÀthatatlansÀga k¢sztetett arra, hogy viselked¢s¢ben felfedezz¢k a nevets¢gest,
amely az Ismeretlen T¢nyezûknek infernÀlis jelleget k´lcs´nz´tt. A àfÀraÂÊ tÁpusÃ mo-
dell oly mÂdon szervezûdik, hogy bÀrmely alkalmazÂja csak egy helyre helyezheti ́ n-
magÀt ä a poentûr hely¢re; a bankÀr helye a modellben leggyakrabban àharmadik
szem¢lyben van megadvaÊ. Ritka kiv¢telnek szÀmÁt Puskin A L¹V°S cÁmü elbesz¢l¢s¢-
nek hûse, Silvio. Ez azzal magyarÀzhatÂ, hogy Silvio àa v¢gzet ember¢Ê-nek szerep¢t
jÀtssza, a sorsot szem¢lyesÁti meg, nem annak jÀt¢kszer¢t. Az is jellemzû, hogy a kÀr-
tyajÀt¢k-jelenetben û a hÀzigazda. A bankÀr mind a k´znapi ¢letben, mind az iroda-
lomban mindig annak a helyis¢gnek a gazdÀja, ahol a jÀt¢k folyik, a t´rt¢net hûse pe-
dig ÀltalÀban vend¢g. Dolohov szint¢n a romantikus àv¢gzet ember¢Ê-nek k¢pzeli ma-
gÀt a Nyikolaj Rosztovval folytatott jÀt¢kban.

Minthogy a fÀraÂ alkalmas volt arra, hogy akÀr ÀltalÀnos tartalmÃ, akÀr specifikus
tematikÀjÃ t´rt¢neteket modellÀljon, e tulajdonsÀga meghatÀrozta felhasznÀlÀsÀnak
mÂdjÀt a sz´vegben. Egyfelûl a kÂp¢reg¢ny, sût ÀltalÀban a reg¢ny szerkezete, mely a
fÀraÂpartik vÀltozatossÀgÀt, az epizÂdok vÀltakozÀsÀt k´veti, a kÀrtyajÀt¢k kompozici-
onÀlis k¢pzet¢re ¢p¡lt, mÀsfelûl a kÀrtyamodell mutatta fel az ¢let egyes epizÂdjainak
k¡l´nÀllÂ voltÀt, mint àtarka kÀrtyalapokÊ laza, v¢letlenszerü kapcsolatÀt.

àS lassan kialszik belsej¢ben
Minden kis ¢rz¢s, gondolat;
A mÃlt tolul fel k¢pzelet¢ben,
Megannyi tarka kÀrtyalap:
Hol egy tisztÀs olvadt havÀban
Egy ifjÃ fekszik, mintha Àgyban
Pihenne mozdulatlan ott,
S mÀr szinte hallja: nos, halott.19

Hol ellens¢geit id¢zi,
A sok gonosz rÀgalmazÂt,
Sok bÀjos, hütlen tÀvozÂt,
Gyül´lt barÀtot...Ê
(Puskin: JEVGENYIJ ANYEGIN.
8. XXXVII. GalgÂczy çrpÀd

fordÁtÀsa.)



Az orosz valÂsÀgot bemutatÂ t´rt¢netekben a tÀrsadalmi okok ¢s azok irodalmi Àb-
rÀzolÀsa k´z´tt m¢g egy lÀncszem van ä a v¢letlen, vagyis àazok az esem¢nyek, melyek a
v¢grehajtott kÁs¢rlet eredm¢nyek¢pp vagy lezajlanak, vagy semÊ.20 Puskinnal ¢s Gogollal kez-
dûdik az a hagyomÀny, amely az orosz t´rt¢netekben a meggazdagodÀs eszm¢ny¢t a
kÀrtyÀval (A PIKK DçMç-tÂl Dosztojevszkij JçT°KOS-Àig) vagy a sz¢lhÀmossÀggal (Csi-
csikovtÂl Krecsinszkijig) kapcsolja ´ssze. Itt jegyzem meg, hogy àa p¢nz lovagjaÊ ä Pus-
kin A FUKAR LOVAG cÁmü kisdrÀmÀjÀnak bÀrÂja ä a meggazdagodÀs folyamatÀban a
szorgalom, a fokozatossÀg ¢s a c¢ltudatossÀg szerep¢t emeli ki:

àígy hordok ¢vrûl ¢vre egy mar¢k
Kincset a pince rejtek¢be ¢n is,
°s a halom nûl...
Hol ez a tall¢r?... Itt van... A minap
Hozta egy ´zvegy n¢kem...
HÀt ez? E tall¢r Thibault-tÂl valÂ äÊ

(GÀspÀr Endre fordÁtÀsa.)

Mellesleg Hermann viselked¢s¢ben is, mikor v¢g¡l rÀszÀnja magÀt, hogy kÀrtyÀz-
zon, a hirtelen meggazdagodÀs vÀgya uralkodik: àSokÀig nem tudott elaludni, ¢s amikor
v¢gre m¢gis elaludt, kÀrtyÀk, z´ld asztal, bankjegycsomÂk ¢s aranyp¢nzhalmazok jelentek meg
elûtte. Egyik kÀrtyÀt a mÀsik utÀn tette meg, elszÀntan hajtogatta be a kÀrtyÀk sarkait, sz¡ntelen¡l
nyert, egymÀs utÀn seperte be az aranycsomÂkat, ¢s dugdosta zsebre a bankjegyeket.Ê (TrÂcsÀnyi
ZoltÀn fordÁtÀsa.) Csicsikovot szint¢n a àkÀprÀzatos gazdagsÀgÊ hirtelen megjelen¢se ¢s
eltün¢se jellemzi. Egy¢bk¢nt, ha Hermannban a szÀmÁtÀs ¢s a hazardÁrozÀs szenved¢-
lye m¢g harcol egymÀssal, Csicsikovban mÀr a szÀmÁtÀs gyûz, Krecsinszkijt pedig
egy¢rtelmüen a hazardÁrozÀs ragadja magÀval. Eml¢kezz¡nk csak A. Szuhovo-Kobilin
KRECSINSZKIJ HçZASSçGA cÁmü darabjÀbÂl Fjodor monolÂgjÀra: àMikor P¢tervÀron ¢l-
t¡nk ä Â, ¢des Istenem! ä csak Ãgy hullott a p¢nz! Az volt Àm az igazi jÀt¢k!... Hiszen û mindig
ilyen volt: annyi volt a p¢nze, mint a pelyva, s csak szÂrta, csak szÂrta. Egyetemista korÀban m¢g
Ãgy-ahogy rendesen ¢lt, viszont ahogy kiker¡lt az egyetemrûl, elkapta a g¢pszÁj, nem volt megÀllÀs!
Ismerûs´k, grÂfok, hercegek, barÀtkozÀs, ivÀszat, kÀrtya...Ê Ugyanebben a darabban, Raszpl-
jujev szavaiban ez a t¢ma mÀr parodisztikus, leegyszerüsÁtû megfogalmazÀst nyer:
àP¢nz... kÀrtya... sors... szerencse... gonosz, iszonyÃ lÀzÀlom!Ê E hagyomÀny visszÀjÀra for-
dÁtott ¢rtelmez¢s¢t Goncsarov OBLOMOV-jÀban talÀljuk meg, mikor az àorosz n¢metÊ
Hermann egy mÀsik, tûle teljesen k¡l´nb´zû àorosz n¢mett¢Ê vÀltozik Àt Andrej Stolc
alakjÀban.

Ahogy mÀr szÂ esett rÂla, a kÀrtyajÀt¢k az egyszerü nyer¢si vÀgynÀl, az anyagi ha-
szonra valÂ t´rekv¢sn¢l jÂval t´bbet jelentett. Csak a professzionÀlis hamiskÀrtyÀsnak
volt fontos a kÀrtyÀban a haszon. A puskini kor tisztess¢ges jÀt¢kosa szÀmÀra (a hiva-
talos tiltÀs ellen¢re a tisztess¢ges kÀrtyajÀt¢k majdhogynem ÀltalÀnos szenved¢ly volt)
a kÀrtyanyeres¢g nem ´nc¢l, hanem a kockÀztatÀs ´r´m¢t adja, s ily mÂdon az elûre
meg nem jÂsolhatÂ Àt¢l¢s¢nek eszk´ze. Tulajdonk¢ppen ez az ¢rz¢s sz´ges ellent¢te
az egyenruha ¢s a katonai dÁszszemle Àltal szabÀlyozott ¢letnek. P¢tervÀr, a katonai
szolgÀlat s maga a birodalmi szellem megfosztotta az embert a szabadsÀgtÂl, eleve ki-
zÀrta a v¢letlent. A jÀt¢k volt az egyed¡li, amely rÀ¢breszthette az embert a v¢letlen
szerep¢re az ¢letben. Ha nem id¢zz¡k fel Puskin P¢tervÀr-k¢p¢t, a jÀt¢kszenved¢ly
csupÀn furcsa ¢s ¢rthetetlen betegs¢gnek tünhet:
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à°kes vÀros, szeg¢ny vÀros,
Rab n¢p, grÀnit-uralom,
Z´ldes ¢gbolt, halovÀnyos,
Hidegs¢g ¢s unalom...Ê

(Halasi ZoltÀn fordÁtÀsa.)

Hogy mi¢rt nevezte Puskin a kÀrtyÀt àaz egyik legnagyobb szenved¢lynekÊ, erre a k¢r-
d¢sre a korabeli p¢tervÀri kulturÀlis l¢gk´r adhat magyarÀzatot. V jazemszkij Ágy Ár:
àSzomorÃ ´regkor vÀr magÀra ä mondta Talleyrand valakinek, aki azzal dicsekedett, hogy so-
hasem vett a kez¢be kÀrtyÀt, ¢s rem¢li, hogy sosem fog megtanulni egyetlen kÀrtyajÀt¢kot sem. Ha
hisz¡nk Talleyrand szavainak, Ãgy sehol a vilÀgon nem vÀr olyan vidÀm ´regkor az emberekre,
mint nÀlunk. Mi mÀr gyermekkorunktÂl kezdve e jÀt¢kra k¢szÁtj¡k fel magunkat, ezt tanulgatjuk,
¢s k´rnyezet¡nk p¢ldÀjÀn felbuzdulva sajÀt tapasztalatokat is gyüjt¡nk. A kÀrtya sehol a vilÀgon
nincs Ãgy elterjedve, mint nÀlunk: az orosz ¢letben a kÀrtya az egyik v¢gzetes ¢s kiker¡lhetetlen
ûserû. A jÀt¢kszenved¢ly az emberekben minden¡tt kisebb vagy nagyobb m¢rt¢kben megtalÀlhatÂ,
Ágy az Ãgynevezett hazÀrdjÀt¢kok irÀnti szenved¢ly is. MegszÀllott jÀt¢kos mindig akad, minden
k´r¡lm¢nyek k´z´tt. A drÀmaÁrÂk szÁnpadra vitt¢k ezt a szenved¢lyt, annak v¢gzetes k´vetkezm¢-
nyeivel egy¡tt. Az ismert francia ÁrÂ ¢s szÂnok, Benjamin Constant ¢ppen olyan szenved¢lyes
kÀrtyÀs volt, mint politikus. D¢l-oroszorszÀgi tartÂzkodÀsa idej¢n Puskin egy n¢hÀny szÀz versz-
tÀnyira l¢vû helys¢gbe utazott bÀlba, abban a rem¢nyben, hogy talÀlkozik akkori szerelm¢vel.
Ahogy meg¢rkezett a vÀrosba, a bÀl elûtt m¢g le¡lt poentÁrozni, ¢s fel sem Àllt hajnalig. Vesztett
eg¢sz ¢jszaka, el se ment a bÀlba, elherdÀlta a p¢nz¢t, ¢s elvesztette szerelm¢t. II. Katalin korÀnak
egyik legnevezetesebb fûrangÃ szem¢lyis¢ge, Szergej Petrovics Rumjancev grÂf, a ragyogÂ szelle-
mü, müvelt, a tudomÀny minden ter¡let¢n rendkÁv¡l jÀrtas f¢rfiÃ rabja volt e szenved¢lynek ́ reg-
korÀig, amely Ãgy t´rt rÀ idûnk¢nt, mint a dipszomÀnia. JÀt¢kostÀrsaival n¢ha napokra bezÀr-
kÂzott, hihetetlen ´sszegeket veszÁtett, majd a k´vetkezû roham megjelen¢s¢ig nem jÀtszott. Az ef-
fajta jÀt¢k az ¢lethalÀl-k¡zdelemhez hasonlatos, megvan a maga izgalma, drÀmÀja ¢s k´lt¢szete.
Hogy jÂ-e ¢s nemes-e ez a szenved¢ly, ez a po¢zis ä az mÀr mÀs k¢rd¢s. Az egyik jÀt¢kos azt mondta,
hogy a nyer¢s ´r´me utÀn nincs nagyobb ´r´m a veszt¢sn¢l.Ê21

A benn¡nket ¢rdeklû korszak k¢t alapmodellje: a kÀrtya ¢s a dÁszszemle. HasonlÂan
ahhoz, ahogy a dÁszszeml¢nek megvolt a maga k´lt¢szete ¢s mitolÂgiÀja, a kÀrtyajÀt¢-
kot is sajÀtos mitolÂgia ¢s po¢zis lengte k´r¡l. A kÀrtya a vÀratlan szerencs¢t, a V¢letlen
k´lt¢szet¢t, a hirtelen bek´vetkezû boldogsÀg rem¢ny¢t jelenÁtette meg. Abban a kor-
ban, mikor a àv¢letlenÊ szÂ hallatÀra a nemesifjak r´gt´n megsz¢d¡ltek, a kÀrtyanye-
rem¢ny mintha az ´sszes szenved¢ly, vÀgy ¢s rem¢ny megvalÂsÁthatÂsÀgÀnak egyete-
mes modellj¢v¢ vÀlt volna. LeginkÀbb a spontaneitÀs ¢s belÀthatatlansÀg volt benne a
vonzÂ. Az sem v¢letlen, hogy Hermann A PIKK DçMç-ban mielûtt a v¢gzetes Ãtra t¢rne,
a becs¡letes szolgÀlaton alapulÂ munkÀt igyekszik szembeÀllÁtani a kÀrtya kÁs¢rt¢s¢vel:
àTakar¢kossÀg, m¢rt¢kletess¢g ¢s munkaszeretet: ez az ¢n hÀrom, biztosan nyerû kÀrtyÀm.Ê (TrÂ-
csÀnyi ZoltÀn fordÁtÀsa.)

A XVIII. szÀzad elej¢n m¢g hivatalosan tiltott ¢s szigorÃan ¡ld´z´tt hazÀrd kÀrtya-
jÀt¢k a szÀzad mÀsodik fel¢ben a nemess¢g tÀrsasÀgi ¢let¢ben ÀltalÀnos szokÀssÀ vÀlt,
¢s tulajdonk¢ppen t´rv¢nyesÁtett¢k. Elismer¢s¢t bizonyÁtja az a XIX. szÀzad harmin-
cas ¢veiben bevezetett rendelkez¢s, mely szerint a kÀrtyajÀt¢kbÂl befolyÂ j´vedelem22

Maria Fjodorovna fennhatÂsÀga alÀ ker¡lt, azaz emberbarÀti c¢lokra hasznÀltÀk fel.
A felhasznÀlÀs f¡ggv¢ny¢ben k¡l´nf¢le kÀrtyÀkat nyomtattak. A kÀrtya ennek k´-

vetkezm¢nyek¢pp specializÀlÂdott. Az OroszorszÀgban hasznÀlatos àfrancia kÀrtyÀtÊ
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(melyet az elnevez¢ssel ellent¢tben a XVIII. szÀzad k´zep¢n N¢metorszÀgban ÀllÁtot-
tak elû, k¢sûbb viszont mÀr OroszorszÀgban nyomtak jÀt¢kkÀrtyÀt) hÀrom minûs¢g-
ben gyÀrtottÀk: jÂslÀsra valÂ kÀrtyÀt,23 a kommersz jÀt¢kokban ¢s a preferanszban al-
kalmazott, t´bbsz´r hasznÀlatos, drÀga, müv¢szileg megformÀlt kÀrtyÀt s a hazÀrdjÀ-
t¢kokban hasznÀlatos kÀrtyÀt. Ez utÂbbira hatalmas volt az ig¢ny, s mivel csak egyszeri
hasznÀlatra k¢sz¡ltek, a nyomtatÀs minûs¢ge alacsony szÁnvonalÃ volt.

A kÀrtya a k´znapi ¢lettûl a filozÂfiÀig az orosz valÂsÀg t¡k´rk¢pek¢nt funkcionÀlt:
àA kÀrtyÀnak nÀlunk sajÀtos szellemess¢ge, vidÀm b´lcsess¢ge ¢s a k¡l´nb´zû ¢lcelûd¢sekben ¢s
szÂjÀt¢kokban megnyilvÀnulÂ humora van. Felett¢bb ¢rdekes k´nyvet lehetne Árni a ÏKÀrtyapakli
fiziolÂgiÀjaÎ cÁmmel.Ê Emez àerk´lcstelen szenved¢lyÊ term¢szet¢rûl szÂlÂ elm¢lked¢s¢t
Vjazemszkij ironikus replikÀval zÀrja: àEgy¢bk¢nt a kÀrtya tÃlzott hasznÀlatÀnak nÀlunk jÂ
oldala is van: azokbÂl a p¢nzekbûl, melyek a kÀrtya eladÀsÀbÂl folytak be, t´bb jÂt¢kony ¢s nevel¢si
c¢lÃ int¢zm¢nyt alapÁtottak.Ê24

A V¢letlennel folytatott pÀrbaj, a hirtelen meggazdagodÀs vÀgyÀval kÁs¢rve, illetve
a p¢nzuralom szÀzada feletti pillanatnyi gyûzelem illÃziÂja tÀplÀlta azt a rem¢nyt, hogy
egyed¡l a kÀrtya jelentheti a meggazdagodÀshoz vezetû utat. Emiatt a kÀrtyajÀt¢k l¢-
lektani l¢gk´r¢t a hirtelen meggazdagodÀs mohÂ vÀgya, vagyis a csoda irÀnti vÀgy al-
kotta. Az isteni segÁts¢gbe vetett hit elveszt¢s¢t kompenzÀltÀk a logikai szÀmÁtÀsba ve-
tett hittel vagy a hamiskÀrtyÀs eset¢ben a csalÀs siker¢nek rem¢ny¢vel. Mind az egyik,
mind a mÀsik vÀltozat rendkÁv¡l elterjedt volt. A reÀlis ¢let ́ sszevisszasÀga, irracionÀlis
jellege arra k¢sztette az embert, hogy az elûre meg nem jÂsolhatÂra, a kiszÀmÁthatatlan
V¢letlenre tegyen. Dosztojevszkij feles¢g¢nek, A. G. DosztojevszkajÀnak Árott tragikus
hangv¢telü levelei ebbûl a szempontbÂl szolgÀlnak ¢kesszÂlÂ tanÃbizonysÀgul. Az ´n-
becsapÀsnak az a l¢lektani mechanizmusa, mellyel a jÀt¢kos arrÂl gyûzk´di ´nmagÀt,
hogy a hazardÁrozÀs l¢nyeg¢ben nem mÀs, mint pontos szÀmÁtÀs, ekkora erûvel sehol
sincs megjelenÁtve:

àA. G. DosztojevszkajÀnak
Homburg, 1867. mÀjus 22., szerda, reggel 10 Âra

K´sz´ntelek, kedves angyalom! Tegnap kaptam meg leveled, melynek nagyon meg´r¡ltem, Àm
ezzel egy idûben r¢mesen el is keseredtem. Mi t´rt¢nik veled, çnya, mi¢rt vagy ilyen Àllapotban?
Csak sÁrsz, nem alszol, ¢s kÁnozod magad. Gondold el, milyen ¢rz¢s ezt olvasni. ¹t nappal ezelûtt
volt mindez, s ugyan mi lehet most veled? Kedvesem, drÀga angyalom, mindenem, nem hÀnyom
ezt a szemedre; ¢pp ellenkezûleg, ezekkel az ¢rz¢sekkel m¢g kedvesebb ¢s ¢rt¢kesebb vagy nekem.
Tudom, nincs mit tenni, ha mÀr annyira nem bÁrod elviselni, hogy nem vagyok veled, ¢s hogy
annyira bizalmatlan vagy velem szemben (ism¢tlem, nem hÀnyom ezt a szemedre, s szeretlek is
¢ppen emiatt, ha lehet, m¢g k¢tszer jobban, mint en¢lk¡l, vagyis ¢rt¢kelem az aggÂdÀsodat); Àm
ugyanakkor, galambocskÀm, jÂl tudod, milyen ûr¡lts¢get csinÀltam azzal, hogy nem szÀmolva
¢rz¢seiddel, idej´ttem. °rtsd meg, kedvesem: elûsz´r is az irÀntad ¢rzett aggodalom nagyon zavart
abban, hogy sikeresen bev¢gezzem ezt az Àtkozott jÀt¢kot, ¢s mielûbb hozzÀd utazzam, vagyis lel-
kileg nem voltam szabad; mÀsodszor pedig: miutÀn tudomÀsom van helyzetedrûl, gondold el,
milyen ¢rz¢s itt lenni! BocsÀss meg, angyalom, de bele kell mennem n¢hÀny r¢szletbe vÀllalkozÀ-
somat illetûen, a jÀt¢kkal kapcsolatban, hogy vilÀgossÀ vÀljon elûtted, mirûl is van szÂ. MÀr vagy
hÃsz alkalommal, mikor a z´ld asztalhoz ¡ltem, a k´vetkezû kÁs¢rletet hajtottam v¢gre: ha hideg-
v¢rrel, nyugodtan ¢s Àtgondoltan jÀtszom, akkor abszolÃt kizÀrt, hogy veszÁtsek! Esk¡sz´m,
abszolÃt kizÀrt! A vakv¢letlennel szemben a kalkulÀciÂ mindenk¢pp elûnyt jelent, tehÀt van san-
szom. çm ÀltalÀban mi t´rt¢nt? çltalÀban negyven guldennel kezdtem, elûvettem a p¢nzt a
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zsebembûl, le¡ltem, s feltettem egy-k¢t guldent. çltalÀban (mindig) negyedÂra mÃlva mÀr meg-
nyertem a k¢tszeres¢t. Itt kellett volna leÀllni ¢s elmenni, legalÀbbis estig nem visszaj´nni, hogy
megnyugtassam felbolygatott idegeimet (tehÀt igaz volt elûzû megjegyz¢sem, hogy tudok nyugod-
tan ¢s hidegv¢rrel jÀtszani, de nem t´bbet f¢lÂrÀnÀl egyfolytÀban). Azonban csak annyi idûre
mentem el az asztaltÂl, hogy rÀgyÃjtsak, majd ism¢t a jÀt¢kba vetettem magam. Mi¢rt tettem ezt,
hiszen jÂl tudtam, hogy nem bÁrom tovÀbb ¢s vesztek? Az¢rt, mert minden reggel ¢bred¢s utÀn
elhatÀroztam magamban, hogy ez lesz az utolsÂ napom Homburgban, holnap elutazom, ez¢rt
nem lehetett hosszÃ ideig vÀrakoznom a rulettez¢s k´zben. Minden erûmbûl arra t´rekedtem, hogy
egy nap alatt min¢l t´bbet nyerjek (holnap, ugye, elutazom), hidegv¢rüs¢gem Ágy cserbenhagyott,
felbolydultak az idegeim, ¢s elkezdtem kockÀztatni, d¡h´ngtem, mÀr nem kalkulÀltam, csak a
v¢letlenben bÁztam, ami nem segÁtett, ¢s ä vesztettem folyamatosan (ûr¡lt, aki kalkulÀciÂ n¢lk¡l
jÀtszik). Az volt a legnagyobb hiba, hogy egyed¡l hagytalak, nem hoztalak magammal. °s itt te
nagyon hiÀnyzol nekem, te pedig majdnem meghalsz n¢lk¡lem. Angyalom, ism¢tlem, nem teszek
neked szemrehÀnyÀst, az aggodalmaiddal m¢g kedvesebb vagy nekem. De Át¢ld meg magad, ked-
vesem, hogy tegnap p¢ldÀul mi is t´rt¢nt velem; miutÀn elk¡ldtem neked a levelet azzal a k¢r¢ssel,
hogy k¡ldj p¢nzt, a jÀt¢kterembe mentem; mind´ssze hÃsz gulden (minden eshetûs¢gre) maradt
a zsebemben, ¢s ebbûl tÁz guldent kockÀztattam. Majdhogynem term¢szetf´l´tti erûvel ´sszponto-
sÁtottam, hogy egy teljes ÂrÀig nyugodt ¢s k´r¡ltekintû legyek, ¢s lÀsd, mivel v¢gzûd´tt: nyertem
harminc Frigyes-aranyat, vagyis 300 guldent. Nagyon boldog voltam, ¢s annyira, szinte az
ûr¡letig vÀgytam arra, hogy m¢g ma bev¢gezzek mindent, m¢g k¢tszer ennyit kell nyernem, ¢s
azonnal elutazhatok innen, erre nem adtam magamnak pihenût, s m¢g jÂformÀn magamhoz sem
t¢rtem, r´gvest a ruletthez rohantam, ¢s folyamatosan tettem fel az aranyakat, ¢s mindent, min-
dent az utolsÂ kopejkÀig elvesztettem, mind´ssze k¢t guldenem maradt dohÀnyra. çnya, ked-
vesem, napsugaram! °rtsd meg, adÂssÀgaim vannak, amiket meg kell adni, mert k¡l´nben gaz-
embernek tartanak. °rtsd meg, Árnom kell Katkov szÀmÀra, ¢s DrezdÀban kellene ¡ln´m. Egy-
szerüen nyernem kellett. Okvetlen¡l! Nem sajÀt kedvtel¢semre jÀtszom. Hiszen ez az egyed¡li
kiÃt ä s Áme e miatt a ronda kalkulÀciÂ miatt elvesztettem mindent. Nem neked teszek szemrehÀ-
nyÀst, magamat Àtkozom: mi¢rt nem hoztalak magammal? Ha mindennap csak egy keveset jÀt-
szom, lehetetlen, hogy ne nyerjek, ez Ágy van, pontosan Ágy, mÀr vagy hÃsszor kiprÂbÀltam, ¢s
lÀm, ezt tudva, HomburgbÂl bizonyÀra m¢gis vesztes¢ggel utazom el; Àm azt is tudom, ha adn¢k
magamnak legalÀbb m¢g n¢gy napot, ez alatt a n¢gy nap alatt mindent visszanyern¢k. De ter-
m¢szetesen nem fogok tovÀbb jÀtszani!

Kedves çnya, ¢rtsd meg (m¢g egyszer k´ny´rg´k), nem szidlak, nem szidlak t¢ged; ellenkezûleg,
magamat szidom, hogy nem hoztalak magammal.

NB. NB. Arra az esetre, ha tegnapi levelem valamif¢le okbÂl elkallÂdott volna, r´viden meg-
ism¢tlem, mi volt benne: k¢rtelek, hogy k¡ldj s¡rgûsen hÃsz tizen´t rubeles aranyat a bankÀron
kereszt¡l, vagyis menj el hozzÀ, ¢s mondd meg neki, hogy k¡ldje erre meg erre a cÁmre Homburgba
(ez a legbiztosabb cÁm), poste restante, ennek meg ennek 20 aranyp¢nzt, ¢s a bankÀr tudni fogja,
mit kell tennie. K¢rem, hogy a lehetûs¢geihez m¢rten siessen, m¢g aznap adja postÀra. (A vÀltÂt,
amit a bankÀrtÂl kapsz majd, bele kell tenni egy borÁt¢kba ¢s ajÀnlott lev¢lk¢nt elk¡ldeni.) Mindez,
ha siet az ember, nem tart tovÀbb egy ÂrÀnÀl, Ãgyhogy m¢g aznap a lev¢l is elmehet.

Ha siker¡l elk¡ldened aznap, vagyis ma (szerdÀn), Ãgy megkapom holnap, cs¡t´rt´k´n. Ha
cs¡t´rt´k´n k¡ld´d, Ãgy p¢nteken kapom meg. Ha megkapom cs¡t´rt´k´n, Ãgy szombaton Drez-
dÀban leszek, ha p¢nteken kapom meg, akkor vasÀrnap ¢rkezem. Biztosan Ágy lesz. Biztosan. Ha
minden dolgomat el tudom int¢zni, akkor lehet, hogy nem a harmadik napon, hanem mÀr mÀs-
nap ott leszek. BÀr nem hiszem, hogy lehets¢ges lenne azonnal elint¢zni mindent, ¢s elutazni (meg-
kapni a p¢nzt, ´sszeszedelûdzk´dni, Frankfurtba menni, nem lek¢sni a gyorsvonatot).



Noha minden erûmbûl igyekezni fogok, a legbiztosabbnak az lÀtszik, hogy a harmadik napon
¢rkezem.

ViszontlÀtÀsra, çnya, drÀga angyalom, rettenetesen aggÂdom miattad, miattam azonban fe-
lesleges aggÂdnod. Az eg¢szs¢gem kitünû. Ez az idegkimer¡lts¢g, amitûl te annyira f¢lsz, csak
fizikai, mechanikus dolog! Hiszen nem erk´lcsi megrÀzkÂdtatÀsrÂl van szÂ. A felajzottsÀg a ter-
m¢szetembûl fakad, ilyen az alkatom. Mindig ideges vagyok, s en¢lk¡l sem vagyok k¢pes sohasem
a nyugalomra! Egy¢bk¢nt csodÀs itt a term¢szet. Nem is lehetn¢k annÀl eg¢szs¢gesebb, mint most
vagyok, miattad viszont komolyan nyugtalankodom. Az¢rt nyugtalankodom, mert szeretlek.

Szeretettel ´lellek, sokszor csÂkollak:
A te F. D(osztojevszkijed)Ê

A kÀrtya lett az a fÂkusz, melyben a kor tÀrsadalmi konfliktusai talÀlkoztak. A fen-
tebb mÀr id¢zett Sztrahov egy mÀsik müv¢ben ä a Szatirikus szemle cÁmü folyÂiratban
jelent meg, melyet egy szem¢lyben jegyzett ¢s adott ki ä vÀratlanul komoly hangv¢telü
eszmefuttatÀst k´z´lt a kÀrtya ¢s a n¢p elnyomÀsa ä k¡l´n´sk¢pp a parasztsÀg kifosz-
tÀsa ä kapcsolatÀrÂl: àAz itteni politikusok igen hevesen v¢dik a kÀrtyÀt. Noha elismerik, hogy
a tÀrsadalomban tem¢rdek bajt okoz, ¢s hogy szÀmos magÀn¢leti probl¢ma forrÀsa. Szint¢n be-
ismerik, hogy t´bb csalÀd ¢let¢t feldÃlta a kÀrtya, ¢s naponta lÀtni a jÀt¢kot k´vetû szerencs¢t-
lens¢geket. Ennek ellen¢re meg vannak gyûzûdve rÂla, ha a tÀrsadalombÂl kiüzn¢k a jÀt¢kot, ha
ez egyÀltalÀn siker¡lne, belÀthatatlan bajok forrÀsa lenne. Ha megsemmisÁten¢k a kÀrtyÀt, v¢-
lem¢ny¡k szerint csûdbe menn¢nek a hÁres manufaktÃrÀk, ¢s koldusbotra jutna szÀmos alattvalÂ;
ez a balszerencse egy mÀsik bajt id¢zne elû, majd egy harmadikat stb., hiszen az egyik polgÀr
szeg¢nys¢ge a mÀsik nyomorÃsÀgÀnak is okozÂja...Ê Az egyenlûtlens¢g v¢delmezûinek ¢r-
vel¢s¢vel ¢s azok v¢lem¢ny¢vel szemben, akik azt ÀllÁtjÀk, hogy a gazdagsÀg a tÀrsa-
dalmi jÂl¢t forrÀsa, Sztrahov mer¢sz gondolatsort ÀllÁt szembe: à...hÀt akkor lÀssÀk meg
azt is, hogy aki veszÁt a kÀrtyÀn, parasztjait rabolja ki, eladja a falu erdej¢t, Àllatait, a gabonÀt,
majd v¢g¡l nyomorba s¡llyeszti a szerencs¢tlen muzsikokat, utÀna ûket is eladja, vagy gara-
sok¢rt elnyeri tûle a kÀrtyÀn egy hozzÀ hasonlÂ cs¢lcsap, aki szint¢n kirabolja ûket, megterheli ¢s
megr´vidÁti szerencs¢tlen ¢let¡ketÊ.25 A napnÀl is vilÀgosabb a c¢lpont, ami ellen Sztra-
hov tÀmadÀsa irÀnyul: a rousseau-izmus pozÁciÂjÀbÂl kiindulva Voltaire elveit osto-
rozza, aki a tÀrsadalom fejlûd¢se szempontjÀbÂl fontosnak tartotta a gazdagsÀg ¢s sze-
g¢nys¢g progresszÁv egyensÃlyÀt. Sztrahov r¢szben A NAGYVILçGI EMBER V°DELME,
AVAGY A POMPA APOLñGIçJA cÁmü Voltaire-mü k´vetkezû soraira utal: àA szeg¢ny arra
sz¡letett, hogy gyüjt´gessen, a gazdag meg arra, hogy elherdÀljon mindent.Ê26

A kortÀrsak szem¢ben a kÀrtya probl¢mÀja mintegy a korszak konfliktusainak szim-
bolikus kifejezûd¢se. A tisztess¢gtelen jÀt¢k mÀr a kezdetektûl fogva a hazÀrdjÀt¢kok
ÀllandÂ kÁs¢rûjelens¢ge volt, a harmincas, negyvenes ¢vekben azonban mÀr jÀrvÀny-
k¢nt terjedt. A nagyvilÀgi hamiskÀrtyÀst felvÀltotta a professzionÀlis jÀt¢kos, akinek a
àkÀrtyarablÀsÊ a meg¢lhet¢s ÀllandÂ ¢s alapvetû forrÀsÀt jelentette. A hamiskÀrtyÀssÀg
majdhogynem hivatalos foglalkozÀssÀ vÀlt, noha formÀlisan b¡ntette a t´rv¢ny. Ahogy
mÀr volt rÂla szÂ, a nemesi tÀrsadalom elÁt¢lte ugyan a tisztess¢gtelen jÀt¢kot, de job-
ban eln¢zte, mint p¢ldÀul a pÀrbaj megtagadÀsÀt vagy mÀs ànemtelenÊ cselekedetet.
A professzionÀlis hamiskÀrtyÀs mindennapos figura lett. A zajos ¡nneps¢gek ÀllandÂ
r¢sztvevûi a hamiskÀrtyÀsbandÀk, gyakran ûk vonzottÀk az ¢ves vÀsÀrokra a k´zeli jÀ-
rÀsokbÂl a nemeseket, akik akÀr szÀzversztÀnyi tÀvolsÀgot is megtettek ¢rt¡k. Ezeken
a vÀsÀrokon eg¢sz vagyonokat jÀtszottak el. A professzionÀlis jÀt¢kosok csapata, amely
a v¢letlen¡l odavetûd´tt utazÂkkal m¢rkûz´tt meg, a szÂ szoros ¢rtelm¢ben koldus-
botra juttatta a hÀlÂjÀba ker¡lt gyanÃtlan, egyszerü nemesembereket, fiatal tiszteket.
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E t¢mÀnak szentelte Gogol a KçRTYçSOK cÁmü darabjÀt: Iharevet, a tapasztalt hamis-
kÀrtyÀst, aki ¢veket t´lt´tt azzal, hogy kitanulja a pettyegtetett kÀrtyÀk ¢s a cinkel¢s bo-
nyolult müv¢szet¢t ¢s alkalmazÀsÀt, becsapja egy kev¢sb¢ tapasztalt, de annÀl rava-
szabb hamiskÀrtyÀsokbÂl ÀllÂ banda. A àv¢letlen¡lÊ odavetûd´tt tÀrsasÀg minden
egyes tagja jÀrtas a hamiskÀrtyÀssÀg müv¢szet¢ben ä az egyszerü fiatalember, akit le
akarnak itatni ¢s be akarnak csapni, a tisztes csalÀdapa, a jÀt¢kba, Ãgymond, kÁv¡lrûl
beker¡lt hivatalnok, mind-mind egy csapat tagjai, akik elhatÀroztÀk, hogy mÂresre
tanÁtjÀk a mestert. V¢g¡l kider¡l, hogy az egyetlen àtisztess¢gesÊ ember, aki egyed¡l
´nmagÀt adja ä a hamiskÀrtyÀs.

A professzionÀlis kÀrtyÀsok vilÀgÀnak a korszak ember¢nek tudatÀban az idillikus
csalÀdi f¢szek volt az ellent¢te. çm e vilÀg po¢zis¢t is k´nnyen ki lehetett fejezni a kÀr-
tya nyelv¢n. BÀr igaz, e nyelvvel mÀs jellegü idill sz¡letett.

A mÀr id¢zett, Sztrahov-f¢le felsorolÀsban vannak à...jÀt¢kok, akik k¢relmezt¢k, hogy
komoly, tiszteletre m¢ltÂ emberek szolgÀlatÀba ÀllhassanakÊ ¢s àOlyan jÀt¢kok, akik k¢relmezt¢k,
hogy nyugalomba vonulhassanak vid¢kre ¢s faluraÊ. A àtiszteletre m¢ltÂÊ ¢s a àgyermekeknek
valÂÊ kÀrtyajÀt¢kok, melyeknek rendeltet¢se nem a hazardÁrozÀs, hanem a szÂrakoz-
tatÀs ¢s pihentet¢s volt, àidillikusÊ szÁnezetet nyertek. Az idû mÃlatÀsÀnak eszk´zeik¢nt
csalÀdi ¢s barÀti k´rben jÀtszottÀk ûket, s egyed¡li c¢ljuk az unalom elüz¢se volt:

à...idûnk¢nt, mert leragadna a szem¡nk,
VacsorÀig vÁgan forog a pakli:
Jeroski, fÀraÂ, hevesked¡nk...
Csak aprÂban, nem kell megadni.Ê27

(Halasi ZoltÀn fordÁtÀsa.)

A mai olvasÂ nem ¢rz¢kelheti az e sorokban rejlû irÂniÀt, a szavak k´zti ellentmon-
dÀst a versben. A hazÀrdjÀt¢k, a fÀraÂ egy szintre ker¡l a jeroskival, mely Sztrahov
szerint k¢relmezi, hogy ànyugalomba vonulhasson vid¢kre ¢s faluraÊ (a ànyugalomba vonu-
lÀsÊ mÀr eleve szÂjÀt¢k: az emberek eset¢ben ez a k¢r¢s nyugdÁjazÀst jelent, a kÀrtyÀnÀl
ä vid¢ki hasznÀlatÀt). Az irÂniÀt az is fokozza, hogy a fÀraÂt àcsak aprÂbanÊ jÀtsszÀk, s
a vesztes¢get ànem kell megadniÊ. Ugyanakkor Gyerzsavin vers¢ben az Àrnyalatok, a
gondolati szÀlak egymÀsba jÀtszÀsa miatt szÂ sincs a falusi àkÀrtyaidillÊ ¢s a vÀrosi ha-
zardÁrozÀs szembeÀllÁtÀsÀrÂl.

A kommersz jÀt¢kok a bensûs¢ges csalÀdiassÀg hangulatÀt teremtik meg:

àAz asztalnÀl a whist-vit¢zek
MÀr tÃl vannak nyolc robberen;
MÀr helyet is nyolcszor cser¢ltek;
TeÀt hoznak.Ê

(Puskin: JEVGENYIJ ANYEGIN.
6. XXXVI. GalgÂczy çrpÀd

fordÁtÀsa.)

A kommersz jÀt¢kok a kellemes idût´lt¢st segÁtik elû, itt eg¢szen mÀs jelenetekkel
zÀrulnak a partik, mint a hazÀrdjÀt¢koknÀl. Itt nem talÀlkozunk v¢gsûkig elszÀnt jÀ-
t¢kosokkal, akik az asztal alÀ dobjÀk a sz¢tt¢pett kÀrtyalapokat, s a jÀt¢kot nem zÀrja
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sem ´ngyilkos pisztolyl´v¢s, sem pÀrbajjelenet. àA whistben lapot osztottak neki, melyet
udvarias fûhajtÀssal k´sz´nt meg. Le¡ltek a z´ld asztalhoz, s vacsorÀig fel sem keltek. Megszünt
mindenfajta besz¢lget¢s, ahogy ÀltalÀban lenni szokott, mikor v¢gre igazi foglalatossÀgnak adja
Àt magÀt az ember. Noha a postamester besz¢des term¢szetü volt, miutÀn k¢zbe vette a kÀrtyÀt,
r´gvest t´prengû kifejez¢s jelent meg az arcÀn, alsÂ ajkÀt a felsûre szorÁtotta, s a jÀt¢k folyamÀn
v¢gig megûrizte ezt a mimikÀt. Mikor fel¡t´tte a lapot, energikusan az asztalra csapott, ¢s ha
dÀma volt, azt mondta: Ïna, itt az ´reg papn¢!Î, ha kirÀly: Ïmegj´tt a tambovi muzsik!Î. A tÀb-
labÁrÂ pedig mindig azt mondogatta ilyenkor: ÏMegÀllj, majd adok neked!ÎÊ

çltalÀban az effajta jÀt¢kok zÀrÂakkordja idillikus jelenet volt. Sût a kÀrtyÀzÀs k´z-
beni vitÀk sem l¢ptek tÃl az illendûs¢g hatÀrÀn, noha ritkÀn itt is volt az¢rt n¢mi izga-
lom (amely m¢g jobban fokozta a jÀt¢k adta ´r´m´t). àMikor befejezt¢k a kÀrtyÀzÀst, el¢g
hangosan vitatkoztak. Messzirûl j´tt vend¢g¡nk szint¢n bekapcsolÂdott a vitÀba... felett¢bb kel-
lemesen ¢rvelt. Sohasem mondta azt, hogy Ïmikor maga hÁvottÎ, hanem Ágy besz¢lt: ÏMikor ¹n
m¢ltÂzatott hÁvni, volt szerencs¢m el¡tni a kettes¢tÎ ¢s Ágy tovÀbb...Ê28

A kommersz jÀt¢kokat szint¢n jÀtszottÀk p¢nzre, a gyermekjÀt¢kokat pedig vid¢-
ken, csalÀdi vagy barÀti k´rben àbarackÊ-kal vagy ehhez hasonlÂ tr¢fÀkkal dÁjaztÀk. A
veszt¢s vagy a nyer¢s itt csupÀn arra szolgÀlt, hogy felfokozza az ¢rdeklûd¢st a jÀt¢k
irÀnt, semmik¢pp nem sz¡lt hazardÁrozÀst.

A kÀrtyÀzÀs mint az idillikus k´rnyezet r¢sze megtalÀlhatÂ p¢ldÀul D. Begicsev A
HOLMSZKIJ CSALçD cÁmü reg¢ny¢ben. àEstefel¢ az idûs h´lgyek ¢s n¢hÀnyan a fiatalabbak
k´z¡l, akiknek kedv¡k volt, le¡ltek whistezni. Kicsiben jÀtszottak, a jÀt¢k k´zben egyetlen rossz
szÂ sem hangzott el, s gyakran megt´rt¢nt, hogy hatalmas kacagÀssal fejezûd´tt be a parti, mivel
az idûs Pronszkaja asszony, hogy megnevettesse a t´bbieket, rosszul szÀmolt vagy csalt, amit k¢sûbb
maga jelentett be.Ê

Az eff¢le kÀrtyÀzÀs szerves r¢sze a nyugdÁjas, ́ regkori ¢letmÂdnak. Jevgenyij Anye-
gin vid¢ki f´ldbirtokos àbÀcsikÀjaÊ, aki bezÀrkÂzva ¢lt falujÀban, est¢nk¢nt szolgÀlÂ-
jÀval jÀtszott:

àDurÀkot jÀtsztunk, û meg ¢n,
Itt az ablak mellett, szem¢n
OkulÀr volt.Ê

(Puskin: JEVGENYIJ ANYEGIN.
7. XVIII. çprily Lajos fordÁtÀsa.)

HolmszkajÀrÂl, a àjÂsÀgos ́ regasszonyrÂlÊ Árja Begicsev, hogy miutÀn megj´tt a temp-
lombÂl, àmeleg, nyugodalmas kis szobÀjÀban unokÀinak harisnyÀt k´t´get vagy pasziÀnszt rak
ki, mik´zben tÀrsalkodÂnûje, az ´reg papn¢ t´rt¢neteit hallgatja. Est¢nk¢nt a legkedvesebb fog-
lalatossÀga az unokÀival valÂ durÀkozÀs, mikor azok az iskola utÀn mÀr jÂl kiugrÀltÀk magukat,
a vacsora ¢s az alvÀs elûtt kell nekik egy kis pihen¢s. A nagymama kihasznÀlja ezt a pihenûidût,
¢s az unokÀk, hogy a kedv¢ben jÀrjanak, sz¡ntelen¡l veszÁtenek. Az ´regasszony meg van gyû-
zûdve rÂla, hogy nagy mestere a kÀrtyÀnak, s ez¢rt nyer mindigÊ.29

A kommersz ¢s az otthoni jÀt¢kokat tehÀt a csalÀdi ¢let nyugalmÀnak, az Àrtatlan
szÂrakozÀs po¢zis¢nek atmoszf¢rÀja lengte k´r¡l, a hazÀrdjÀt¢kok azonban àinfernÀlisÊ
atmoszf¢rÀt (Puskin) vagy àa bün l¢gk´r¢tÊ (Lermontov, Gogol ¢s mÀsok) ÀrasztottÀk.
Ebbûl a szempontbÂl p¢lda¢rt¢kü L. Tolsztoj K°T HUSZçRTISZT cÁmü elbesz¢l¢se. MÀr
a cÁm is k¢t jellem, k¢t korszak ellent¢t¢t sugallja. Az elsû r¢sz hûs¢ben, Turbin hu-
szÀrtisztben (az û modellje az ÁrÂ rokona, az Amerikai-Tolsztoj) a Denisz Davidov Àltal
àhûs´k szÀzadÀnakÊ nevezett korszak jellemzû jegyei ´sszpontosulnak: àAz 1800-as ¢vek
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idej¢n, amikor m¢g sem vasutak, sem müutak nem voltak, sem gÀz, sem sztearinvilÀgÁtÀs, sem
alacsony, rugalmas dÁvÀnyok, sem f¢nyezetlen bÃtorok, sem mindenbûl kiÀbrÀndult monoklis fia-
talurak, sem liberÀlis filozÂfusnûk, sem bÀjos kam¢liÀs h´lgyek, akik napjainkban Ãgy elszapo-
rodtak, ama naiv korban, amikor a MoszkvÀbÂl P¢tervÀrra szek¢ren vagy hintÂn utazÂk eg¢sz
konyhÀra valÂ hazait vittek magukkal, nyolc napig kocogtak s¡ppedûs, sÀros vagy poros utakon,
megbÁztak a kis¡t´tt hÃsban, a valdaji fÀnkokban ¢s perecekben, amikor a hosszÃ ûszi est¢ken
faggyÃgyertyÀk f¢nye vilÀgÁtott meg hÃsz-harminc fûbûl ÀllÂ csalÀdi k´rt, a bÀlokon viasz- ¢s
cetfagyÃ gyertyÀkat ÀllÁtottak a kandelÀberekbe, mikor a bÃtorok szimmetrikus rendben sorakoz-
tak, mikor apÀink nemcsak arcredûk ¢s ûsz f¡rt´k hiÀnyÀban voltak fiatalok, hanem az¢rt is, mert
asszonyok¢rt pÀrbajt vÁvtak, ¢s a szoba tÃlsÂ sarkÀbÂl rohantak felvenni a v¢letlen¡l vagy szÀn-
d¢kosan f´ldre ejtett keszkenût, mikor anyÀink r´vid ruhaderekakhoz ÂriÀsi puffos ujjat viseltek,
¢s sorshÃzÀssal d´nt´ttek el csalÀdi ¡gyeket, mikor a sz¢ps¢ges kam¢liÀs h´lgyek ker¡lt¢k a nappali
vilÀgÁtÀst, a szabadkûmüves pÀholyok, martinistÀk, Tugendbundok naiv korÀban, a Milorado-
vicsok, Davidovok, Puskinok idej¢n t´rt¢nt...Ê30

Tolsztoj megformÀlÀsÀban az idûs huszÀrtiszt, Turbin kÀrtyajÀt¢kÀban a korszak po-
¢tikus jegyei t¡kr´zûdnek. Turbin ä àvonzÂ, bün´zû tÁpusÊ, moszkvai Robin Hood hu-
szÀregyenruhÀban ä megv¢di a hamiskÀrtyÀs Àltal becsapott fiatal huszÀrtisztet, Iljint.
àEz a hÁres pÀrbajhûs huszÀr. ä KÀrtyÀs, pÀrbajhûs, szoknyavadÀsz, de v¢rbeli huszÀrtiszt, a ja-
vÀbÂl.Ê MiutÀn Turbin megtudta, hogy a hamiskÀrtyÀs, becsapvÀn Iljint, az ezred p¢n-
z¢t nyerte el tûle, ¢s az ´ngyilkossÀg hatÀrÀra sodorta a fiatalembert, bet´r szÀllodai
szobÀjÀba, ahol Luhnov, a hamiskÀrtyÀs ¢pp a nyerem¢nyt szÀmolja ́ ssze. A k´vetkezû
jelenet jÀtszÂdik le k´z´tt¡k:

àä JÀtszani akarok ´nnel ä mondta Turbin, ¢s a dÁvÀnyra ¡lt.
ä Most?
ä Igen.
ä MÀskor a legnagyobb ´r´mmel, grÂf, de most fÀradt vagyok, ¢s lefek¡dni k¢sz¡lûd´k [...]
ä De ¢n meg most akarok jÀtszani egy kicsit.
ä Ma mÀr nem szÀnd¢kozom jÀtszani. [...]
ä SzÂval nem akar jÀtszani?
Luhnov olyan mozdulatot tett vÀllÀval, ami sajnÀlkozÀsÀt fejezte ki, ami¢rt nem teljesÁtheti a

grÂf kÁvÀnsÀgÀt.
ä Semmi Àron nem akar?
Megint ugyanaz a mozdulat [...]
ä JÀtszik vagy nem? ä kiÀltotta a grÂf hangosan [...] ä Hiszen ´n nem tiszta k¢zzel nyert! Fog

jÀtszani? Harmadszor k¢rdem. [...]
R´vid csend k´vetkezett, mialatt a grÂf arca egyre jobban elsÀpadt. Egyszer csak borzasztÂ

¡t¢s sÃjtott Luhnov fej¢re. A dÁvÀnyra esett, igyekezett ́ sszekapni az asztalrÂl a p¢nzt [...] Turbin
´sszeszedte az asztalon maradt p¢nzt [...] ¢s gyors l¢ptekkel kiment a szobÀbÂl.

ä Ha el¢gt¢telt akar, a rendelkez¢s¢re Àllok...Ê
Az elbesz¢l¢s mÀsodik r¢sz¢ben Tolsztoj a hazÀrdjÀt¢kkal ¢s a Turbin apa vele kap-

csolatos bün´s viselked¢s¢vel a fia jÂzansÀgÀt ¢s illedelmes modorÀt ÀllÁtja szembe. Ez
utÂbbi a kÀrtyÀzÀst meg´r´kÁtû epizÂdokban mutatkozik meg leginkÀbb. A jÂl nevelt,
müvelt Turbin fiÃ tÃlsÀgosan szÀmÁtÂ ahhoz, hogy r¢szt vegyen a hazÀrdjÀt¢kokban.
V¢g¡l preferanszot jÀtszanak, ¢s a fiatal Turbin a preferansz egyik ànagyon vidÀmÊ, de
a vid¢ki idûs embereknek ismeretlen vÀltozatÀt ajÀnlja. JÀt¢kÀban nincs meg az idûs
Turbin hazardÁrozÀsa ¢s vad jÂsÀga, ¢pp ellenkezûleg: mindent ÀthatÂ, hideg ́ nz¢ssel
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jÀtszik. Nem veszi ¢szre sem az ût nagy vend¢gszeretettel fogadÂ idûs h´lgy elkesere-
d¢s¢t, aki valaha apja irÀnt romantikus ¢rzelmeket tÀplÀlt, sem a mÀsik tiszt neki szÂlÂ
tapintatos jelz¢seit, melyekkel fel akarja hÁvni figyelm¢t az idûs asszony ÀllapotÀra. àA
grÂf, aki nagy t¢tekben szokott jÀtszani, Âvatos volt.Ê A fûvÀrosi ficsÃr szenvtelen egoizmussal
becsapja az idûs asszonyt, aki nem ¢rti az Àltala bevezetett Ãj szabÀlyokat.

Tolsztoj teljesen vÀratlan szempontok szerint ¢pÁti t´rt¢net¢t. A fiatal grÂf tulajdon-
k¢ppen nem k´vet el semmi elÁt¢lhetût. MinimÀlis ´sszeget nyert csupÀn, de Anna
FjodorovnÀnak ez hatalmas vesztes¢gnek tünik: àazt k¢pzelte, hogy milliÂkat veszÁtett, ¢s
teljesen t´nkrementÊ. A fiatal Turbin senkit sem tett t´nkre. Tolsztoj ugyanakkor paradox
mÂdon a szÁvtelens¢get ¢s a mÀsik ember irÀnti k´z´nyt is a m¢rlegnek ugyanabba a
serpenyûj¢be helyezi. A hazÀrdjÀt¢k a kor bün´s, Àm egyben po¢tikus vonÀsait testesÁti
meg, a kommersz jÀt¢k a bek´sz´ntû, Ãj àvaskorÊ szÁvtelen, szÀmÁtÂ jelleg¢t.

Ha a tÀrsadalmi ¢letben a kÀrtya mintegy a pÀrbaj szinonimÀja, Ãgy a dÁszszeml¢nek
antonimÀja. E szembenÀllÀsban a V¢letlen ¢s a Sz¡ks¢gszerüs¢g mint a szem¢lyes ´n-
k¢ny ¢s az Àllami imperativus àpÀrbajaÊ t¡kr´zûdik. E k¢t pÂlus k´z´tt folyt a kor ne-
mess¢g¢nek mindennapi ¢lete.
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