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I. kötet

ELÖLJÁRÓ BESZÉD
Hans Castorp történetét akarjuk elbeszélni - nem Hans Castorp kedvéért (mert benne az olvasó 
egyszerű, noha kellemes fiatalemberrel fog megismerkedni), hanem a történet kedvéért, amelyet az 
elbeszélésre nagymértékben érdemesnek látunk (s itt Hans Castorp javára mégis hadd említsük 
meg, hogy az ő történetéről van szó, és nem akárkivel esik meg akármilyen történet) ; ez a történet 
régen esett, úgyszólván bevonta már a történelem nemes rozsdája, és föltétlenül a legmélyebb 
régmúlt igeidejében adandó elő.
Ez nem hátránya a történetnek, sőt inkább előnye; mert a történetnek múltnak illik lennie, s minél 
múltabb, mondhatnók, annál kedvezőbb a történetnek a maga történeti minőségében, és annál 
kedvezőbb az elbeszélőnek, a múlt idő varázsigét mormoló felidézőjének. Hanem úgy áll a dolog 
történetünkkel, mint manapság az emberekkel, és közöttük nem utolsósorban a mesemondókkal: 
történetünk öregebb, mint ahány esztendős, élettartama nem mérhető időtartamokkal, napjai a nap 
pályafutásával; egy szó mint száz - múltsága fokát voltaképpen nem az időnek köszönheti, s ezzel a 
kijelentéssel hadd célozzunk s utaljunk futólag e titokzatos elem kétes és sajátosan kettős 
természetére.
Nehogy azonban mesterségesen elhomályosítsuk a tiszta helyzetet: történetünk réges-régmúlt 
jellege onnan ered, hogy egy bizonyos, életet és tudatot mélyen meghasító határ és fordulat előtt 
játszódik... Játszódik pediglen, vagy - hogy mindenjelen időt gondosan kerüljünk - játszódék és 
játszódott ez
a történet egykoron, valaha, a régi világban, a nagy háború előtt, melynek kezdetével annyi minden 
kezdődött, aminek kezdődése alighanem még most sem maradt abba. Előtte játszódik tehát 
történetünk, ha nem is sokkal előtte. De vajon a történet múlt-jellege nem annál mélyebb, teljesebb 
és meseszerűbb-e, minél közvetlenebbül „előtte" játszódik? Amellett könnyen meglehet, hogy 



történetünknek, rejtett természeténél fogva, még egyéb köze is van a meséhez.
Részletesen akarjuk elbeszélni, behatóan és alaposan, mert vajon mikor függött egy történet 
időkurtítón szórakoztató volta, vagy unalmas hosszadalmassága a tértől s időtől, amelyet a történet 
elfoglal? A magunk részéről, a kicsinyes aprólékosság vádjától sem félve, afelé hajlunk, hogy csak 
az alapos lehet igazán szórakoztató.
Az elbeszélő ezek szerint nem készül el egykettőre Hansunk történetével. A hét hét napja nem lesz 
elegendő hozzá, de még hét hónap sem. A legokosabb, ha előre nem is tisztázza, mennyi földi idő 
múlik el fölötte, míg a történet bűvkörében él. Ha Isten segít, tán csak nem lesz belőle hét egész 
esztendő!
S ezzel kezdjük el.
ELSŐ FEJEZET
MEGÉRKEZÉS
Egy egyszerű fiatalember nyár derekán szülővárosából, Hamburgból, a Graubünden-kantonbeli 
Davos-Platzba utazott. Látogatóba ment, három hétre.
No mármost Hamburgtól oda fel hosszú az út, szinte túlságosan hosszú ilyen rövid tartózkodás 
kedvéért. Több országon át visz, hegynek föl és hegyről le, a délnémet fennsíkról le a „sváb tenger", 
vagyis a Bodeni-tó partjaihoz, majd hajón a tó táncoló hullámain, olyan mélységek felett, melyek 
azelőtt kifürkészhetetlennek számítottak.
Onnét azután elaprózódik az utazás, mely addig nagyvonalúan, egyenes utakon folyt. Itt-ott 
várakozás, körülményesség lassítja. Rorschachban, immár svájci területen, az ember ismét a vasútra 
bízza magát, de az első nekirugaszkodással csak Landquartig jut, a kis hegyi állomásig, s ott 
átszállásra kényszerül. Keskeny vágányú vasútba száll, miután hosszabb ideig ácsorgott a szeles és 
kevéssé vonzó tájon; és mihelyt a kicsiny, de szemlátomást rendkívül erőteljes mozdony elindul, 
megkezdődik az utazás igazán kalandos szakasza, a meredek, kitartó, szűnni nem akaró emelkedés. 
Landquart állomás tudniillik még viszonylag mérsékelt magasságban fekszik; onnét azonban a 
szertelen, felfelé törő sziklás út istenigazából a havasokba visz.
Hans Castorp - így hívták a fiatalembert - egyedül ült a szürkén párnázott kicsiny fülkében, 
krokodilbőr kézitáskájával, melyet nagybátyjától és nevelőapjától, Tienappel konzultól kapott 
ajándékba - hogy e helyt már ezt a nevet is mindjárt megemlítsük -, akasztón himbálózó 
télikabátjával meg összecsavart útitakarójával; leeresztette az ablakot, s mivel a délután egyre 
hűvösödött, Hans Castorp, mint afféle elkényeztetett úrigyerek, felhajtotta divatosan bő, 
selyembélésű nyári felöltője gallérját. Mellette az ülésen egy Ocean
Steamships című fűzött könyv hevert, melyet utazása elején olykor olvasgatott; most azonban 
elfeledve feküdt ott, s a hangosan szuszogó mozdony becsapó lehelete koromszemekkel mocskolta 
be borítólapját.
Kétnapi utazás sokkal jobban eltávolítja az embert - kivált a fiatal, az életben még kevéssé 
gyökerező embert - köznapi világától, mindattól, amit kötelességének, érdekének, gondjának, 
reménységének nevezett, mintsem a pályaudvarra menet, a bérkocsiban megálmodta volna. A tér, 
amely kerengve, hátrafelé elmaradozva közéje meg tenyészhelye közé furakszik, olyan erőkről tesz 
tanúbizonyságot, amelyeket többnyire csupán az időnek tulajdonítanak; óráról órára belső 
változásokat hoz létre, amelyek erősen hasonlítanak az idő okozta változásokhoz, bizonyos 
tekintetben azonban felülmúlják emezeket. Mint az idő, a tér is feledést szül: de olyan módon teszi 
ezt, hogy az ember személyét kioldja kapcsolataiból, eredeti és szabad állapotba helyezi, sőt még a 
pedánsból, a nyárspolgárból is szempillantás alatt amolyan csavargófélét csinál. Azt mondják, az 
idő a Léthe vize; de az idegen levegő is valami afféle ital, s ha hatása tán kevésbé alapos is, de annál 
gyorsabb.
Hans Castorp is tapasztalt valami effélét. Nem szándékozott nagyon komolyan venni ezt az utazást, 
nem akart vele sokat foglalkozni. Inkább az volt a szándéka, hogy egykettőre elintézi, ha már el kell 
intézni, ugyanolyan emberként tér vissza, mint ahogy elutazott, és életét pontosan ott folytatja, ahol 
egy pillanatra kénytelen-kelletlen abbahagyta. Még előző nap is teljesen szokott gondolatkörében 
mozgott, a közvetlen közelmúlttal - vizsgájával - foglalkozott, meg a közvetlen jövővel, belépésével 
a Tunder és Wilms céghez (hajó-, kazán- és gépgyár), s a küszöbönálló három hét fölött olyan 



türelmetlenül siklott el, amennyire csak a természete megengedte. Most azonban mégis úgy érezte, 
a körülmények megkövetelik teljes figyelmét, nem szabad őket félvállról vennie. Ez a fölemelkedés 
olyan régiókba, ahol még sosem lélegzett, s ahol, mint tudta, az élet feltételei merőben szokatlanok, 
vékonyak és ritkák - ez a fölemelkedés hovatovább izgalommal s némi aggodalommal töltötte el. 
Otthon és rend nemcsak messze elmaradt mögötte, hanem főként öles mélységben feküdt alatta, s ő 
még mindig tovább emelkedett. Az otthon és az ismeretlen közt- lebegve azt kérdezte magától, mi 
várhat reá odafenn. Talán oktalan és egészségtelen vállalkozás, hogy ő, aki odalenn született, és 
megszokta, hogy alig néhány méterrel él a tenger színe fölött, most hirtelen erre a szertelen vidékre 
viteti magát, anélkül, hogy legalább egy-két napot valami közepes magasságú helyen töltött volna. 
Szeretett volna már célhoz érni, mert ha már fenn van - gondolta -, akkor már úgy élhetne, mint 
másutt, s nem emlékeztetnék rá mindegyre úgy, mint most, felfelé kapaszkodtában, hogy milyen 
embertelen szférákban mozog. Kinézett az ablakon: a vonat keskeny hágón kanyargott, látszottak az 
első kocsik meg a mozdony; kéménye nagy igyekezetében barna, zöld és fekete füsttömegeket 
lövellt, amelyek megritkulva semmivé foszlottak. Jobboldalt a mélységben vizek zúgtak; bal felől 
sötét fenyők nyúltak sziklák között a sziklaszürke égbe. Koromsötét alagutak következtek, s mikor 
újra nappal lett, tágas, meredek völgyek nyíltak a mélységben, a völgyek ölén falvak. Majd bezárult 
a völgy, újabb hágó következett, a hasadékokban, horhókban hómaradványok. Néha meg-megálltak 
nyomorúságos kis állomásépületeknél, fejállomásoknál, melyeket ellenkező irányban hagyott el a 
vonat; ez megzavarta az utast, már nem tudta, merre megy, rég nem tartotta már számon az 
égtájakat. Nagyszerű kilátások nyíltak a havasok szentségesen, fantasztikusan tornyosuló 
hegyvilágába, melybe felfelé-befelé furakodott a vonat; megnyíltak s a pálya egy-egy 
kanyarulatánál ismét elvesztek az ájtatos szem elől. Hans Castorpnak eszébe jutott, hogy a lombos 
erdők övezetét rég maga alatt hagyta, s valószínűleg az énekes madarakat is; a megszűnésnek, 
elszegényedésnek erre a gondolatára Hans Castorp kissé elszédült, fölémelyedett, és két 
másodpercre eltakarta szemét a tenyerével. Azután elmúlt a szédülés. Észrevette, hogy az 
emelkedés véget ért, túljutottak a hágó legmagasabb pontján. A vonat most már sík völgyfenéken 
kényelmesebben robogott.
Nyolc órára járt az idő, de még tartott a nappali világosság. A tájkép távlatában tó jelent meg, tükre 
szürke volt, partján feketén kúsztak fel a fenyvesek a környező magaslatokra, feljebb ritkultak, majd 
elvesztek egészen, és ködös, kopár szikla meredezett. A vonat kis állomáson állt meg, Davos-Dorf 
volt, amint Hans Castorp megtudta, mikor kikiáltották; most már csakhamar célhoz érkezik. 
Egyszer csak Joachim Ziemssen hangja ütötte meg a fülét, unokaöccse tempós hamburgi 
hanglejtése. „Jó estét, no szállj ki már" - mondotta a hang, s mikor Hans Castorp kinézett, ablaka 
alatt a peronon ott állt maga Joachim, barna ulszterkabátban, teljesen hajadonfőtt, és olyan 
egészségesen festett, mint még soha életében. Nevetve megismételte :
- Gyere csak, szállj le, sose röstelld magad!
- De még nem érkeztem meg - felelt Hans Castorp meghökkenve, és ülve maradt.
- De igen, megérkeztél. Ez Davos-Dorf, a „Falu", a szanatórium ide közelebb van. Kocsival jöttem. 
Addsza a holmidat.
S Hans Castorp nevetve, zavartan, a megérkezés és viszontlátás izgalmában nyújtotta le neki az 
ablakon át kézitáskáját, télikabátját, a takaróba csavart botot-ernyőt, s végül az Ocean Steamships 
című könyvet. Aztán végigszaladt a szűk folyosón, és leugrott a peronra, hogy most már 
istenigazában, és voltaképp csak most, személyesen üdvözölje unokaöccsét. Ez az üdvözlés minden 
fellengzősség nélkül zajlott le, ahogyan hűvös és
tartózkodó emberek között szokás. Különösen hangzik, de az unokatestvérek mindig is kerülték, 
hogy egymást keresztnevükön szólítsák, csupáncsak azért, mert attól tartottak, hogy ez igen sok 
szívbeli melegségről árulkodnék. Mivel azonban vezetéknéven mégsem igen szólíthatták egymást, 
egyszerű tegeződésre szorítkoztak. Ez már megrögzött szokásukká lett.
Egy paszomántos sapkás, libériás férfi végignézte, amint a két unokatestvér gyorsan s kissé 
zavartan kezet szorított egymással (feltűnt a fiatal Ziemssen katonás tartása), majd odalépett 
hozzájuk, és elkérte Hans Castorp poggyászvevényét: a „Berghof Nemzetközi Szanatórium" portása 
volt, és hajlandónak mutatkozott arra, hogy a vendég feladott poggyászát elhozza a davos-platzi 



pályaudvarról, míg az urak egyenesen hazakocsizhatnak a vacsorához. A libériás ember feltűnően 
sántított, s Hans Castorp első kérdése Joachim Ziemssenhez ezért így szólt:
- Hadirokkant ez az ember? Miért sántít így?
- Köszönöm szépen! - felelte Joachim kissé keserűen. - Hadirokkant! A térde van megtámadva... 
vagy legalábbis volt, mert azután kivétette a térdkalácsát.
Hans Castorp igyekezett minél gyorsabban megemészteni a hallottakat.
- Ahá! - mondta azután, menet közben fölemelte a fejét, és futólag körülnézett. - De te csak nem 
akarod azt állítani, hogy nálad még mindig szó van ilyesmiről ? Hisz úgy festesz, mintha már 
megkaptad volna a tiszti kardbojtot, és most jönnél hadgyakorlatról. - És oldalvást unokaöccsére 
sandított.
Joachim magasabb, vállasabb volt nála, a fiatalos erő megtestesülése, valósággal egyenruhára 
látszott teremtve. Ahhoz a nagyon barna típushoz tartozott, amely szőke hazájában nem is olyan 
ritka; és egyébként is sötét arcbőre a sok napozástól szinte bronzszínűvé vált. Nagy, fekete 
szemével, sötét bajuszkájával, szép metszésű, telt ajkaival egyenesen szépnek lett volna mondható, 
ha nem áll el a füle. Ez az elálló fül volt egy bizonyos időpontig Joachim egyetlen bánata, fájdalma. 
Most azonban más gondjai voltak. Hans Castorp ekképpen folytatta:
- Ugye, mindjárt le is jössz velem ? Igazán nem látom semmi akadályát!
- Mindjárt veled? - ismételte Joachim, és feléje fordította nagy szemét, amelynek tekintete mindig 
szelíd volt, de az utóbbi öt hónapban kissé bágyadt, sőt szomorú kifejezés költözött beléje. - Mikor 
mindjárt?
- Hát... három hét múlva.
- Persze, te gondolatban már indulsz is haza - válaszolta Joachim. - Várj még egy keveset, hisz csak 
most érkeztél. Három hét, az persze nekünk idefenn semmi, de neked, aki látogatóbajöttél, és 
mindössze három hétig szándékozol maradni, neked mégiscsak töméntelen sok idő. Előbb 
akklimatizálódjál egy kicsit, az nem is olyan könnyű, majd meglátod. Meg aztán nem is a klíma az 
egyetlen érdekesség nálunk. Sok minden újat tapasztalsz majd, meglásd. Amit meg rólam mondasz, 
no hát az mégsem megy olyan ripsz-ropsz, tudod? „Három hét múlva megyünk haza", ezek olyan 
lenti elgondolások. Barnának persze barna vagyok, de ez javarészt a hó visszaverődésének 
tulajdonítható, nincsen sok jelentősége, amint Behrens is mindig hangsúlyozza; és az utolsó 
általános kivizsgálásnál azt mondta, hogy egy fél évig még bizonyosan eltart.
- Fél évig? Megbolondultál? - kiáltott fel Hans Castorp. Időközben a fészernél nem sokkal 
díszesebb állomásépület előtt beültek a könnyű, sárga hintóba, mely a kövezett téren várakozott, s 
mialatt a két pej elindult, Hans Castorp felháborodva dobta át magát a kemény ülésen, unokaöccse 
felé fordulva.
- Még egy fél év! Hiszen idestova hat hónapja vagy itt! Az embernek nincs annyi ideje!...
- Bizony, az idő! - mondta Joachim, és többször egymás után bólintott egyenesen maga elé, 
unokabátyja őszinte felháborodására nem is hederítve. - Ahogy ezek itt bánnak az ember idejével, 
ha te azt tudnád! Három hét annyi nekik, mint egy nap. Majd meglátod. Majd kitanulod - mondta, 
és hozzátette: - Az ember fogalmai megváltoznak idefenn.
Hans Castorp oldalról figyelte; le sem vette róla a szemét:
- De hiszen remekül összeszedted magad - mondta fejcsóválva.
- Igazán, úgy találod? - kérdezte Joachim. - Nekem is az az érzésem! - tette hozzá, és kihúzta magát 
a párnázott ülésen; de utána mindjárt hátradőlt megint. - Tagadhatatlanul jobban vagyok - folytatta 
-, de még korántsem gyógyultam meg. Baloldalt fenn, ahol azelőtt zörej volt észlelhető, most már 
csak érdes a hang, ez elég tűrhető, de lent még nagyon érdes, és a második bordaközben is van 
zörej.
- Milyen művelt lettél - mondta Hans Castorp.
- Isten tudja, szép kis műveltség! Szívesen elfelejteném az ezredemnél - válaszolta Joachim. 
Amellett még köpetem is van - tette hozzá hanyag s egyben heves vállvonogatással, ami rosszul 
illett hozzá, s azzal megmutatott unokabátyjának valamit, amit ulszterkabátja feléje néző zsebéből 
félig kihúzott, és mindjárt megint visszadugott: egy fémzáras, lapos, ívelt alakú, kék üvegkulacsot. - 
Ezt a legtöbben hordjuk idefenn - magyarázta. - Nevet is adtunk neki, afféle csúfnevet, nagyon 



mulatságos. A tájat nézed?
Hans Castorp csakugyan a tájat nézte, s véleményt is nyilvánított róla:
- Fenséges!
- Igazán úgy találod? - kérdezte Joachim.
Egy darabig a vasúttal párhuzamosan futó, hézagosan beépített úton haladtak a völgy tengelyében, 
majd balra átkeltek a keskeny vágányokon meg egy hegyi patakon, s most enyhén emelkedő 
kocsiúton ügettek az erdős lankák felé, ahol laposan előreugró kis fennsíkon, délnyugatnak néző, 
kupolatornyos, hosszan elnyúlt épület gyújtotta ki éppen első világait; homlokzata az egymás 
mellett sorakozó páholyforma erkélyekkel likacsosnak, porózusnak tetszett, mint a szivacs. Gyorsan 
alkonyodott. A könnyű pír, amely egy ideig megélénkítette az egyenletesen borús eget, már 
elhalványult, a természeten az a színtelen, lelketlen, szomorú átmeneti állapot uralkodott, amely 
közvetlenül megelőzi az éjszaka beálltát. A hosszan elterülő, enyhén kanyargós, sűrűn lakott völgy 
mindenfelé megvilágosodott a kigyúló lámpák fényével, a teknőben csakúgy, mint kétoldali lankáin, 
kivált jobboldalt, ahol a lejtő előreugrott, s teraszosan emelkedtek rajta az épületek. Bal felől 
ösvények szaladtak fel a réteken, s elvesztek a fenyves tompa feketeségében. A távolabbi 
hegykulisszák, hátul a völgy szájánál, ahol elkeskenyült, rideg palakék színt öltöttek. Szél 
kerekedett, S emiatt erősen lehűlt az esti levegő.
- Nem, őszintén szólva nem is olyan lenyűgöző a látvány - folytatta Hans Castorp. - Hol vannak a 
gleccserek, a havas csúcsok, a hegyóriások? Ezek itt nem valami magasak, úgy látom.
- De igen, magasak - válaszolta Joachim. - Majd mindenütt láthatod az erdőhatárt, pontosan feltűnik 
a vonala, a fenyők megszűnnek, és azzal minden megszűnik, vége az életnek, csupa szikla, amint 
látod. Amott meg, jobbra a Schwarzhorntól, attól a csúcstól ott, ni, még egy gleccserrel is 
szolgálhatunk, látod amott azt a kékséget? Nem éppen nagy, de gleccser, annak rendje s módja 
szerint, Scaletta-gleccser a neve. A Piz Michel meg a Tinzenhom innét nem látszanak, csak ott a 
résben... azokat is mindig hó borítja, egész éven át.
- Örök hó? - kérdezte Hans Castorp.
- Örök, ha úgy akarod kifejezni. Bizony, magas hegyek ezek mind. De hát mi magunk is már 
iszonyú magasan vagyunk, ne felejtsd el. Ezerhatszáz méter a tenger színe fölött. Itt már nem 
érvényesülnek annyira a környező csúcsok.
- Az ám, micsoda mászás volt ez idáig! Mondhatom, inamba szállt a bátorságom. Ezerhatszáz 
méter! Hiszen az majdnem ötezer láb, ha jól számítom. Soha életemben nem voltam még ilyen 
magasan. - És kíváncsin, kóstolgatva szívta be az idegen levegőt. Friss volt - semmi egyéb. Nem 
volt illata, tartalma, nedvessége, könnyen beszívódott, és nem mondott semmit a léleknek. - Kiváló! 
- jegyezte meg udvariasan.
- Igen, az itteni levegő híres. Egyébként a vidék ma este nem a legjobb színben tűnik fel. Néha 
szebbet mutat, különösen hóban. De az ember megelégeli. Mi idefenn már valamennyien torkig 
vagyunk vele, elhiheted - mondta Joachim, és szája undorodva húzódott félre; de az undor 
kifejezése túlzottnak, féktelennek tetszett, és ez sem illett hozzá.
- Olyan furcsán beszélsz - mondta Hans Castorp.
- Igazán? Furcsán beszélek? - kérdezte Joachim aggodalmasan, és unokabátyja felé fordult...
- Nem, nem, bocsáss meg, azt hiszem, csak képzelődtem! - bizonygatta Hans Castorp sietve. 
Voltaképpen a „mi idefenn" fordulatra célzott; Joachim már harmadszor vagy negyedszer használta, 
és Hans Castorpot ez megmagyarázhatatlan módon nyomasztotta, meghökkentette.
- Szanatóriumunk, amint látod, még magasabban fekszik, mint az üdülőtelep - folytatta Joachim. - 
Ötven méterrel. A prospektus százat mond, de a valóságban csak ötven. A legmagasabban a 
Schatzalp-szanatórium van, odaát szemben, innét nem látni. Azok télen bobszánkóval szállítják le a 
hulláikat, mert az utak járhatatlanok.
- A hulláikat? Vagy úgy! No, tudod-e!... - kiáltott fel Hans Castorp. És egyszer csak elfogta a 
nevetés; féktelen, hangos hahota rázta meg mellkasát, és a hűvös széltől kissé megmerevedett arcát 
fájdalmas grimasszá torzította. - Bobszánkón! És ezt ilyen higgadtan meséled? Hiszen te cinikus 
lettél ebben az öt hónapban!
- Egyáltalán nem vagyok cinikus - felelte Joachim vállvonogatva. - Miért ne mondanám? Hiszen a 



hulláknak mindegy... Egyébként meglehet, hogy az ember cinikussá válik idefenn. Behrens maga is 
vén cinikus, egyébként remek pofa, régi diákegyesületi tag, elsőrangú sebész, amint hírlik. Aztán itt 
van még Krokowski, az asszisztense, fene nagy koponya. A prospektus külön is hivatkozik a 
munkásságára. Tudniillik lélekboncolást űz a pácienseivel.
- Mit űz? Lélekboncolást? De hisz ez fertelmes! - kiáltott fel Hans Castorp, és derültsége most már 
minden gátat elszakított. Semmiképp sem tudott úrrá lenni rajta, a lélekboncolás végképp elbűvölte; 
úgy kacagott, hogy a könnyek csorogtak ujjai között - mert előregörnyedt, és kezével eltakarta 
szemét. Joachim is szívből nevetett, szemlátomást jót tett neki - s így történt, hogy a két fiatalember 
igen derűs hangulatban szállt ki a kocsiból, mely az út vége felé már lépésben kocogva vitte őket a 
meredek, hurkosan kanyarodó feljárón a „Berghof Nemzetközi Szanatórium" főbejárata elé.
A 34. SZÁMÚ SZOBA
Mindjárt jobbra, a szélfogó meg a bejárati ajtó között, ott volt a portásfülke; onnét a pályaudvari 
sánta emberéhez hasonló szürke libériába öltözött, francia típusú szolga jött elébük, aki addig a 
telefonnál ülve újságot olvasott, s végigvezette őket a jól világított hallon, melyből bal felől a 
társalgóhelyiségek nyíltak. Hans Castorp elhaladtában benézett az ajtón, s egy lelket sem látott. 
Megkérdezte, hol vannak a vendégek, és unokaöccse így felelt:
- Fekvőkúrán. Én ma kimenőt kaptam, mert érted mentem. Máskor én is kifekszem még az erkélyre 
vacsora után.
Hans Castorpból kis híján megint kitört a nevetés.
- Micsoda? Éjnek éjszakáján is ott feküsztök még a balkonon? - kérdezte elcsukló hangon.
- Igen, ez előírás. Nyolctól tízig. De most gyere, nézd meg a szobádat, moss kezet.
Beszálltak a liftbe; villamos hajtóberendezését a francia kezelte. Felsiklás közben Hans Castorp a 
könnyeit törölgette.
- Magamon kívül vagyok, megszakadok a nevetéstől! - lihegte, száján át kapkodva a levegőt. - 
Annyi bolondságot beszéltél... Az a lélekboncolás, az már sok volt, azt nem lett volna szabad! Meg 
aztán egy kicsit kimerített az utazás. Mondd, neked is olyan hideg a lábad idefenn? És ugyanakkor 
ég az ember arca, nagyon kellemetlen. Ugye, mindjárt vacsorázunk? Azt hiszem, éhes vagyok, jó a 
koszt itt nálatok?
Nesztelenül haladtak végig a keskeny folyosó kókuszfutóján. A mennyezetről tejüveg-harangok 
világítottak bágyadtan. A lakkszerű olajfestékkel bevont falak fehéren, keményen ragyogtak. 
Valahonnét ápolónővér bukkant elő, fehér fityula volt a fején, orrán csíptető, melynek zsinórját füle 
mögé fektette. Feltehetően protestáns vallású volt, hivatását nem szerette igazán, kíváncsi 
természetű volt, és nyugtalanította, terhelte az unalom. Két helyütt a folyosón, a fehérre lakkozott, 
számozott ajtó előtt a padlón, holmi ballonok álltak, kurta nyakú, potrohos, nagy edények, 
melyeknek rendeltetése felől Hans Castorp egyelőre elfelejtett érdeklődni.
- Itt vagyunk - mondta Joachim. - Harmincnégyes szám. Jobbra én lakom, balra egy orosz házaspár, 
kicsit lomposak és hangosak, azt meg kell adni, de hát nem volt más megoldás. No, mit szólsz?
A szobába kettős ajtó nyílott, a kettő között az üres részben ruhafogas. Joachim felkattantotta a 
mennyezeti világítást, a lámpa remegő fényében a szoba derűsnek, békésnek mutatkozott, célszerű 
fehér bútoraival, ugyancsak fehér, mosható, erős tapétájával, takaros linóleumpadlójával meg 
világos vászonfüggönyeivel, amelyeket modern ízlésű, tarka, de egyszerű hímzés díszített. Az 
erkélyajtó nyitva volt, belátszottak a völgybeli fények, a távolból tánczene szűrődött be. A derék 
Joachim kis vázában pár szál virágot is állított a sublótra, már amilyet kaszálás után a mezőn találni, 
néhány szál cickafarkkórót, harangvirágot; maga szedte a hegyoldalban.
- Igazán kedves! - hálálkodott Hans Castorp. - Milyen csinos szoba! Itt valóban szívesen ellakik az 
ember két-három hétig.
- Tegnapelőtt halt meg benne egy amerikai nő - magyarázta Joachim. - Behrens mindjárt mondta, 
hogy kész lesz, mire te jössz, és akkor megkaphatod a szobát. A vőlegénye is itt volt nála, angol 
tengerésztiszt, de nem viselkedett éppen katonásan. Minden percben kiment a folyosóra sírni, akár 
egy kisgyerek. Aztán meg tejkrémmel kente be az arcát, mert frissen borotválkozott, és égették a 
bőrét a könnyek. Tegnapelőtt este aztán volt még két, mindent felülmúló bevérzése, és azzal 
befellegzett. De már tegnap reggel elvitték, aztán persze alaposan kifüstölték a szobát formalinnal, 



az állítólag kitűnő erre a célra.
Hans Castorp szórakozott érdeklődéssel fogadta ezt a beszámolót. Kabátja ujját felhúzva állt a nagy, 
folyóvizes mosdó előtt, melynek nikkelcsapjai szikráztak a villanyfényben; alig egy futó pillantást 
vetett a csinosan letakart sárgaréz ágy felé.
- Kifüstölték? Remek - fecsegte kissé összefüggéstelenül, mialatt megmosta, megtörülte a kezét. - 
Igen, metilaldehid, azt a legszívósabb baktérium se bírja ki. H2CO, de a szaga orrfacsaró, nem? A 
szigorú tisztaság persze alapvető feltétel... - Jellegzetes északnémet kiejtéssel beszélt, unokaöccse 
azonban diákkorában elsajátította az általánosan elterjedt ejtési módot.
- Mit is akartam még mondani... - folytatta bőbeszédűen. - Igen, az a tengerésztiszt valószínűleg 
zsilettel borotválkozott, legalábbis feltehető; az ember könnyebben fölsebzi vele a bőrét, mint a jól 
megfent késsel, legalábbis nekem ez a tapasztalatom, tudniillik felváltva használom a kettőt... No és 
a kisebesedett bőrön persze fáj a sós víz, a szolgálatban megszokta, hogy tejkrémet használjon 
ellene, ebben nem látok semmi feltűnőt ... - Aztán tovább fecsegett, közölte, hogy kétszáz darab 
Mária Mancinit - ez volt a kedves szivarja - hozott a poggyászában, a vámvizsgálat nagyon 
kedélyesen folyt le; végül átadta néhány otthoni jó barát üdvözleteit. - De hát nem fűtenek itt?
- kiáltott fel azután, s odaszaladt a fűtőtesthez, hogy megmelengesse a kezét.
- Nem, meglehetős hűvösen tartanak itt bennünket - válaszólta Joachim. - Ahhoz már igazi ítéletidő 
kell, hogy augusztusban megindítsák a központi fűtést.
- Augusztus, augusztus! - méltatlankodott Hans Castorp. - De ha fázom! Rettenetesen fázom, 
mármint a testem; mert az arcom kifejezetten ég... fogd csak meg, hogy felhevültem!
Ez a felszólítás, hogy tapogassák meg az arcát, sehogy sem illett hozzá, s őt magát is kínosan 
megdöbbentette. Joachim nem is vetett rá ügyet, csak ennyit mondott:
- Ezt a levegő teszi, nincs jelentősége. Behrensnek is egész nap kék az arca. Némelyek sose szokják 
meg. Na, go on, mert különben már nem kapunk semmit sem enni.
Künn a folyosón ismét feltűnt az ápolónővér, rövidlátón és kíváncsin leskelődött utánuk. Az első 
emeleten pedig Hans Castorpnak a földbe gyökerezett a lába, megállította egy elképesztően szörnyű 
zörej, amely eléggé közelről, a folyosó kanyarulatából hangzott; nem volt hangos ez a zörej, de 
olyan végletesen borzalmas, hogy Hans Castorp arca eltorzult, és tágra nyílt szemmel meredt 
unokaöccsére. Köhögés volt nyilván, férfi köhögése: de ez a köhögés semmiféle egyéb köhögéshez 
nem hasonlított, amit Hans Castorp valaha életében hallott; sőt ehhez képest minden más köhögés, 
amit addig ismert, pompás, életerős megnyilvánulásnak volt mondható; ebből a köhögésből 
hiányzott minden kedv és lendület, nem is löketszerűen tört fel, hanem úgy hangzott, mint valami 
kísérteties, erőtlen kotorászás egy felbomló szervezet pépjében.
- Bizony, ennek rosszul áll a szénája - jegyezte meg Joachim. - Egy osztrák arisztokrata, tudod, 
elegáns férfi, tisztára úrlovasnak született. Most pedig idejutott... De még járkál.
Míg folytatták útjukat, Hans Castorp szüntelenül az úrlovas köhögését taglalta.
- Gondold meg - mondotta -, hogy én ehhez foghatót még sosem hallottam, nekem ez teljesen új, 
nem csoda, hogy megrendít. Annyiféle köhögés van, száraz és oldott, és a kettő közül az oldott a 
jobbik, amint mondják, sokkal kellemesebb, mint az efféle ugatás. Mikor fiatal koromban (így 
mondta: „fiatal koromban") torokgyíkom volt, akkor ugattam, mint a farkas, és mindenki örült, 
amikor feloldódott a köhögésem, tisztán emlékszem rá. De ilyen köhögés, mint ez itt, ilyen még 
nem volt, legalábbis én még nem tapasztaltam hozzá hasonlót... hiszen ez már nem is élő ember 
köhögése. Ez nem száraz, de oldottnak sem lehet nevezni, ez nem a helyes kifejezés. Hisz ez olyan, 
mintha belelátnék abba az emberbe, hogy mi van benne belül... csupa iszap és szotyogó...
- Ugyan! - mondta rá Joachim. - Hiszen én mindennap hallom, igazán nem kell lefestened.
De Hans Castorp sehogy sem tudott napirendre térni az imént hallott köhögés felett, többször is 
elismételte, hogy az ember szinte belelát az úrlovasba, és amikor beléptek az étterembe, utazástól 
bágyadt szeme izgatottan csillogott.
AZ ÉTTEREMBEN
Az étterem világos volt, elegáns, kedélyes. Jobbra nyílt a hallból, a társas helyiségekkel szemben; 
amint Joachim elmagyarázta, többnyire újonnan érkezett és szabálytalan időben étkező vendégek 
használták, meg olyanok, akiknek látogatójuk érkezett. De születésnapot, küszöbönálló elutazást is 



szoktak benne ünnepelni, továbbá általános kivizsgálások kedvező eredményét. Néha nagy hangulat 
van itt az étteremben, mondotta Joachim; még pezsgő is járja. Most nem ült benne más, csak egy 
magános, harmincéves-forma hölgy; egy könyvet olvasott, közben azonban maga elé dünnyögött, és 
bal keze mutatóujjával könnyedén ütögette az abroszt. Mikor a fiatalemberek leültek, a hölgy helyet 
változtatott, hogy hátat fordítson nekik.
- Emberkerülő - magyarázta Joachim halkan -, és mindig könyvet visz magával az étterembe. Úgy 
hírlett róla, hogy már fiatal lány korában tüdőszanatóriumba vonult, és azóta nem élt a világban.
- Ezek szerint te fiatal kezdő vagy hozzá képest az öt hónapoddal, és még akkor is kezdő leszel, ha 
kitöltötted az esztendőt - mondta Hans Castorp az unokaöccsének; Joachim válaszul csak megvonta 
a vállát, azzal a mozdulattal, amelyet Hans Castorp azelőtt nem ismert nála, és az étlap után nyúlt.
Az ablak előtti emelvényen álló asztalt választották, a legkellemesebb helyet az egész teremben. A 
krémszínű függöny tövében ültek egymással szemben, arcuk melegen parázslott a vörös ernyős 
asztali lámpa fényében. Hans Castorp összekulcsolta frissen mosott kezét, és kedélyesen, várakozón 
megdörzsölte, ahogyan mindig szokta, ha asztalhoz ült - talán azért, mert elődei imádkoztak a leves 
előtt. Fekete ruhás, fehér kötényes, falusias beszédű leány szolgálta ki őket nagyon kedvesen, széles 
arca majd kicsattant az egészségtől, és Hans Castorp, igen nagy derültségére, megtanulta, hogy a 
pincérnőket a szanatóriumban "teremleányok"-nak hívják. Egy butélia Gruaud Larose-t rendeltek 
nála, s Hans Castorp még egyszer visszaküldte a bort, hogy a kívánt hőmérsékletre temperálják. A 
vacsora kitűnő volt. Spárgalevest szolgáltak fel, töltött paradicsomot,
sültet sokféle körítéssel, utána élvezetesen elkészített édes tésztát, többféle sajtot és gyümölcsöt. 
Hans Castorp alaposan bepakolt, noha étvágya nem bizonyult olyan hatalmasnak, mintsem hitte 
volna. De megszokta, hogy sokat egyék, akkor is, ha nem éhes, mégpedig önbecsülésből.
Joachim nem valami nagy étvággyal evett. Torkig lakott az itteni koszttal, mondotta, valamennyien 
így vannak vele, és nagy divat közöttük a konyhát szidni; mert ha az ember idefenn kuksol, míg a 
világ s még hét nap... Ezzel szemben élvezettel, sőt odaadón szürcsölte a bort, és gondosan kerülve 
az érzelmes fordulatokat, több ízben is kifejezte, milyen kellemes, hogy van valaki, akivel az ember 
egy értelmes szót válthat.
- Igazán remek, hogy eljöttél! - mondotta, és nyugodt hangját megindultság fűtötte át. - 
Mondhatom, az én számomra valóságos esemény. Mégis változatosság... úgy értem, cezúra, tagolja 
ezt az örök, határtalan egyformaságot...
- Pedig azt hinném, voltaképp gyorsan telik itt az idő - jegyezte meg Hans Castorp.
- Gyorsan is, meg lassan is, ahogy nézed - válaszolta Joachim. - Egyáltalában nem telik, vedd, 
kérlek, tudomásul; nem is idő ez, és nem is élet... nem, nem élet ez idefenn - ismételte fejét rázva, és 
ismét poharáért nyúlt.
Hans Castorp is ivott, noha az arca úgy égett most, mint a tűz. De a teste még mindig fázott, és 
tagjait örömteli s mégis kínzó nyugtalanság bizsergette. Szavai egymáson át bukfenceztek, többször 
is megbotlott a nyelve, de legyintett és elsiklott fölötte. Egyébként Joachim is megélénkült, s annál 
is fesztelenebbül, vidámabban társalogtak, mert a dünnyögő, kopogó hölgy hirtelen felállt és 
elment. Evés közben villájukkal handabandáztak, egy-egy falatot szájukban tartva, fontoskodó 
képet vágtak, nevettek, bólogattak, vállukat vonogatták, és még le sem nyelték a falatot, amikor már 
tovább beszéltek. Joachim Hamburgról akart hallani, és az Elba tervezett szabályozására terelte a 
szót.
- Korszakalkotó! - jelentette ki Hans Castorp. - Korszakalkotó, és felmérhetetlenül fontos 
hajózásunk fejlődésének szempontjából. Ötvenmilliót állítunk be a költségvetésbe, mint egyszeri és 
azonnali kiadást, és meg lehetsz róla győződve, tudjuk, hogy mit csinálunk!
Egyébként azonban, akármilyen korszakalkotóan fontosnak tekintette az Elba-szabályozást, 
nyomban elkanyarodott ettől a témától, és kérte, hogy Joachim beszéljen neki még az életről 
„idefenn" és a vendégekről; Joachim ezt szívesen meg is tette, mert örült, hogy könnyíthet a lelkén, 
és közölheti benyomásait. Meg kellett ismételnie, amit a bobpályán leszállított hullákról mondott, és 
még egyszer nyomatékosan megerősítette, hogy ez a színtiszta igazság. Mivel Hans Castorpot 
megint elfogta a nevetés, Joachim is vele nevetett, s ezt látszólag roppantul élvezte; további 
furcsaságokat is közölt, hogy táplálja derültségüket. Asztalszomszédja, egy Frau Stöhr nevű, 



meglehetősen súlyos beteg hölgy, a férje muzsikus Cannstattban - hát ennél a Frau Stöhrnél 
műveletlenebb személlyel még soha életében nem találkozott. Azt mondja: „dezinfiszkálni", s 
méghozzá teljesen komolyan! Krokowskit, az asszisztenst, "fomulusz"-nak nevezi. És mindezt le 
kell nyelni, anélkül, hogy az embernek egy arcizma rándulna! Amellett pletykás, mint egyébként a 
legtöbben idefenn, és egy másik hölgyről, Frau Iltisről, [1] azt állítja, hogy „sterilettet" visel. 
„Sterilettnek nevezi... hát ez igazán megfizethetetlen!" És székük támlájának dőlve, szinte hanyatt 
esve, úgy hahotáztak, hogy a hasuk remegett, és majdnem egyszerre csuklás fogta el 
mindkettejüket.
Joachim közben-közben nekibúsult, szomorú sorsát emlegette.
- Bizony, most itt ülünk és hahotázunk - mondotta fájdalmas képpel, rekeszizma rázkódásaitól 
félbeszakítva -, pedig teljességgel beláthatatlan, hogy mikor szabadulok innét, mert ha Behrens azt 
mondja, még egy fél év, akkor ez szűken van számítva, többre kell elkészülni. Mégis keserű sors, 
mondd meg magad, hogy nem szomorú-e az életem! Most már soroztak, bevettek, jövő hónapban 
letehetném a tiszti vizsgámat, és ahelyett itt dangubálok, szájamban a hőmérő, számolom annak a 
műveletlen Frau Stöhrnek a gikszereit, és elmulasztom az időt. A mi korunkban egy év nagy idő, 
annyi változást, haladást hoz magával odalent. Én pedig itt poshadok a pocsolyában... igen, olyan 
vagyok, mint egy rothadó pocsolya, a hasonlat nem túlzás...
Hans Castorp erre furcsa módon csak azzal a kérdéssel válaszolt, hogy lehet-e idefenn portersört 
kapni, s amikor unokaöccse kissé meglepetten nézett rá, észrevette, hogy Hans Castorp már 
elalvóban van - sőt voltaképpen már alszik is.
- Hiszen te alszol! - mondta Joachim. - Gyere, legfőbb ideje, hogy lefeküdjünk mind a ketten.
- Egyáltalán nincs idő - dadogta Hans Castorp nehezen forgó nyelvvel. De mégis követte Joachimot, 
kissé görnyedten, merev térdekkel, mint akit szinte földre terít a fáradtság; de erőszakkal 
összeszedte magát, amikor a most már csak derengő fénnyel megvilágított hallban Joachim hangja 
ütötte meg a fülét:
- Ott ül Krokowski. Azt hiszem, mégis illik, hogy még gyorsan bemutassalak.
Dr. Krokowski a világosban ült, az egyik társalgó kandallójánál, a nyitott tolóajtó mellett, és újságot 
olvasott. Felállt, amikor a fiatalemberek feléje közeledtek.
- Engedje meg, doktor úr - mondta Joachim katonás tartással -, hogy bemutassam unokabátyámat, 
Castorpot. Most érkezett Hamburgból. .
Dr. Krokowski derűs, robusztus és bátorító szívélyességgel köszöntötte az új lakótársat, mintha azt 
akarná éreztetni, hogy vele szemben minden elfogódottság fölösleges, az egyetlen helyénvaló 
magatartás a bizakodó bizalmasság. Harmincöt éves lehetett, széles vállú, köpcös férfi,jóval kisebb, 
mint a két előtte álló fiatalember, fejét így kénytelen volt ferdén hátravetni, hogy a szemükbe 
nézhessen; arca rendkívül halvány volt, átlátszón, szinte foszforeszkálón halovány; sápadtságát még 
jobban kiemelte szemének sötét tüze, koromfekete szemöldöke meg kétfelé váló, meglehetősen 
hosszú, fekete körszakálla, melybe már néhány fehér szál vegyült. Kétsoros, fekete, kissé kopottas 
zakóöltönyt viselt, fekete, lyuggatott, szandálszerű félcipőt, benne vastag, szürke gyapjúfuszeklit, és 
fehér, puhán kihajló inggallért, amilyent Hans Castorp addig csak egy danzigi fényképészen látott; 
Krokowski doktor megjelenésében így csakugyan volt valami bohémes, műterembe való. 
Szívélyesen elmosolyodott, hogy szakállából kivillantak sárgás fogai, megrázta a fiatalember kezét, 
és zengő bariton hangján, kissé idegenszerű, vontatott kiejtéssel szólalt meg:
- Üdvözlöm, kedves Herr Castorp! Szívből kívánom, hogy mihamarabb szokjék bele új 
környezetébe, és érezze magát jól körünkben. Ha szabad kérdeznem: mint páciens érkezett 
hozzánk?
Megható látvány volt, hogyan fáradozik Hans Castorp, hogy udvariasan viselkedjék, és úrrá legyen 
álmosságán. Bosszankodott, hogy olyan rossz formában van, és a nagyon fiatal emberek gyanakvó 
önérzetével elnéző gúny jeleit vélte látni az asszisztens mosolyában, bátorító szívélyességében. 
Válaszában megemlítette háromhetes látogatását, beleszőtte vizsgáját is, és hozzátette, hogy hál' 
istennek teljesen egészséges.
- Igazán? - álmélkodott Krokowski doktor, fejét incselkedve kissé ferdén előrebökte, és fokozta 
mosolygását. - Akkor hát ön valóban tanulmányozásra érdemes jelenség, Castorp úr! Én tudniillik 



még sohasem láttam teljesen egészséges embert. Milyen vizsgát tett le, ha szabad kérdeznem?
- Mérnök vagyok, doktor úr - válaszolta Hans Castorp szerény méltósággal.
- A, mérnök! - Krokowski doktor mosolya mintegy visszahúzódott, egy pillanatra veszített 
valamelyest erejéből, szívélyességéből. - Ez már derék. Itt tehát semmiféle orvosi kezelést nem 
szándékozik igénybe venni, sem testi, sem lelki vonatkozásban?
- Nem, nem, köszönöm! - felelte Hans Castorp, és szinte hátrahőkölt egy lépést.
Krokowski doktor mosolya akkor ismét diadalmasan felragyogott, újra megrázta a fiatalember 
kezét, és jó hangosan így kiáltott:
- Nos, akkor aludjék jól, Herr Castorp... makulátlan egészsége büszke tudatában! Aludjék jól, és a 
viszontlátásra! - Azzal elbocsátotta a fiatalembereket, és visszaült újságjához.
A liftnél már nem volt kiszolgálás, így hát gyalog mentek föl az emeletre, szótlanul és kissé még 
felizgatva a Krokowskival való találkozástól. Joachim elkísérte Hans Castorpot a harmincnégyesbe 
(a sánta pontosan odaszállította az új vendég poggyászát), és még egy negyedórácskát 
elbeszélgettek, mialatt Hans Castorp kicsomagolta hálóingét, mosdóholmiját, és egy vastag, gyenge 
cigarettát szívott hozzá. Szivarozáshoz aznap már nem jutott, s nem győzött álmélkodni ezen a 
rendkívüli eseten.
- Nagyon jelentékenynek látszik - mondta, s beszéd közben lehelte ki a beszívott füstöt. - Milyen 
viaszsápadt az arca! De a lábbelije, hallod-e, istentelen állapotban van! Szürke gyapjúfuszekli meg 
ez a szandál... Mondd, a végén tulajdonképpen megsértődött?
- Meglehetősen érzékeny - hagyta helyben Joachim. - Nem kellett volna olyan erélyesen 
visszautasítanod az orvosi kezelést, legalábbis a pszichikait. Nem szívesen látja, ha valaki kivonja 
magát az alól. Engem sem néz jó szemmel, mert nem vagyok hozzá elég bizalmas. Hébe-hóba azért 
elmondom neki egy-egy álmomat, hogy legyen valami boncolnivalója.
- No, akkor biztosan megsértődött - mondta Hans Castorp kedvetlenül; elégedetlen volt önmagával, 
amiért megbántott valakit, és így újult erővel támadt rá a kimerültség.
- Jó éjszakát - mondta. - Összerogyok.
- Nyolckor érted jövök, együtt megyünk le reggelizni - ígérte Joachim, és elment.
Hans Castorp csak felületesen tisztálkodott. Mihelyt eloltotta az éjjeliszekrény-lámpát, elnyomta az 
álom, de még egyszer fölriadt, mert eszébe jutott, hogy az ágyában két nappal azelőtt meghalt 
valaki. „Bizonyosan nem az első volt - biztatta magát, mintha ez a tény megnyugtathatná. - Mert ez 
egy halálos ágy, közönséges halálos ágy." Azzal elaludt.
De mihelyt elaludt, álmodni kezdett, és jóformán szünet nélkül álmodott másnap reggelig. 
Többnyire Joachim Ziemssent látta: furcsán kificamodott tagokkal feküdt egy bobszánkón, és lejtős 
pályán siklott lefelé. Olyan foszforeszkálóan sápadt volt, mint Krokowski doktor; elöl a szánon 
pedig az úr-lovas ült, a formája eléggé határozatlan volt, mint valakié, akit az ember éppen csak 
köhögni hallott, de a szánt ő kormányozta. „Hiszen ez nekünk édesmindegy - nekünk idefenn" - 
mondta a kificamodott Joachim, és azután ő volt az, nem az úrlovas, aki olyan fertelmesen, kásásan 
köhögött. Hans Castorp keserves sírásra fakadt emiatt, és belátta, hogy szaladnia kell a patikába, 
hogy tejkrémet vegyen. De az útfélen ott ült Frau Iltis, hegyes volt az
orra, mint a görényé, és valamit tartott a kezében, ami nyilván a „sterilett"-je lett volna, de 
voltaképpen nem volt egyéb, mint egy zsilett-borotvakészülék. Ezen aztán nagyot kellett nevetnie 
Hans Castorpnak, s így hánykolódott ellentétes indulatok között, amíg a hajnal derengése be nem 
hatolt félig nyitott erkélyajtaján, és föl nem ébresztette.
MÁSODIK FEJEZET
A KERESZTELŐTÁLRÓL ÉS A NAGYAPA KÉTFÉLE ALAKJÁRÓL
Hans Castorp csak halványan emlékezett igazi szülőházára; apját-anyját alig ismerte. Rövid időn 
belül haltak meg Hans Castorp ötödik és hetedik életéve között; előbb édesanyja, egészen 
váratlanul: második gyermeke születését várva, visszér-gyulladás következtében fellépő véredény-
eltömeszelődés okozta halálát - embólia, ahogy Heidekind doktor nevezte, és ez az embólia abban a 
pillanatban szívbénulást okozott. Ágyában ült, és éppen nevetett, úgy tetszett, mintha a nevetéstől 
hanyatlanék hátra, holott azért tette, mert meghalt. Hans Hermann Castorp, Hansunk apja, ezt nem 
egykönnyen fogta fel, s mivel bensőségesen szerette feleségét, és szervezete egyébként sem volt 



éppen a legerősebb, sohasem heverte ki a csapást. Szelleme némileg dúlt volt azóta és kicsorbult; 
kábulatában üzleti baklövéseket követett el, olyannyira, hogy a Castorp és Fia cég érzékeny 
veszteségeket szenvedett; a felesége halálát követő második tavaszon raktárszemlét tartott a szeles 
kikötőben, tüdőgyulladást kapott, s mivel megviselt szíve nem bírta el a magas lázat, Heidekind 
doktor minden gondossága ellenére öt nap alatt meghalt, és a városi polgárság tekintélyes részének 
kísérete mellett követte hitvesét a Castorp-féle családi sírboltba, mely a Szent Katalin-temetőben 
volt, igen szép kilátással a Botanikus Kertre.
Apja, a szenátor, túlélte Hans Hermann Castorpot, ha nem is sokkal; és a rövid időt, amíg ő is 
elhalálozott (egyébként ugyancsak tüdőgyulladás ragadta el, méghozzá nagy kínok és nehéz 
tusakodások közepette, mert fiával ellentétben Hans Lorenz Castorp nehezen elpusztítható, az 
életben erősen gyökerező szervezettel bírt), ezt a rövid időt tehát, mindössze másfél esztendőt, az 
elárvult Hans Castorp nagyapja házában töltötte, a múlt század elején az északi klasszicizmus 
ízlésében épült s borús-szürke színre festett keskeny házban az Esplanade-on, melynek kétoldalt 
féloszlopokkal keretezett kapuja öt lépcsőfok magasságban vezetett be a földszintre, első emeletén a 
padlóig értek le a kovácsolt vasráccsal ellátott ablakok, és afölé még két felső emelet épült.
Az első emeleten csupán reprezentációs fogadóhelyiség volt, ideszámítva a stukkódíszes, tágas, 
világos ebédlőt, melynek három borvörös-függönyös ablaka hátrafelé, a kiskertre nézett, s ahol 
nagyatya és unokája tizennyolc hónapon át minden áldott nap négy órakor együtt ebédelt kettesben; 
a vén Fiete szolgálta ki őket, a fülbevalós, frakkos, ezüstpitykés vén Fiete, aki frakkjához éppolyan 
batiszt nyakravalót viselt, mint gazdája, simára borotvált állát is éppen úgy mélyesztette a 
nyakravalóba, s akit gazdája tegezett, alnémet nyelvjárásban szólva hozzá - nem tréfaképpen, mert a 
nagyapa nem volt tréfálkozó természet, hanem tárgyilagos komolysággal, és mert általában így 
beszélt a népből származó emberekkel, rakodómunkással, postással, kocsissal, cselédekkel. Hans 
Castorp szerette hallgatni, és azt is szerette hallgatni, ahogy Fiete - ugyancsak alnémet dialektusban 
- válaszolgatott neki, felszolgálás közben balról áthajolva ura mögött, hogy a jobb fülébe 
beszélhessen, mert a szenátor azzal sokkal jobban hallott, mint a ballal. A szenátor megértette, amit 
a vén Fiete mondott, bólintott, és evett tovább, derekát nagyon egyenesen tartva a szék magas, 
mahagóni támlája meg az ebédlőasztal között, alig hajolva tányérja fölé; és unokája vele szemben 
ülve, mélységes, öntudatlan figyelemmel, szótlanul leste az ápolt, takarékos mozdulatokat, 
amelyekkel nagyapja szép, fehér, csontos, domború és kihegyesedő körmű, öreg kezei - jobb keze 
mutatóujján zöld köves pecsétgyűrű - a villa hegyén elrendeztek egy falatnyi húst, burgonyát, 
főzeléket, és azt feje alig látható odahajlásával, szájához emelték. Hans Castorp lenézett a maga, 
még ügyetlen kis kezeire, és megsejtette bennük a csírázó lehetőséget, hogy később majd ő is 
ugyanúgy fogja, mozgassa a kést meg a villát, mint nagyapja.
Más kérdés, hogy eljut-e valaha odáig, hogy állát olyan nyakravalóba mélyessze, amilyen a 
nagyapja különös alakú, éles sarkával az arcát súroló kemény állógallérjának tágas nyílását kitölti. 
Mert ehhez már olyan öregnek kell lenni, mint a nagyapa, és rajta meg a vén Fietén kívül már ma 
sem hord az égvilágon senki olyan gallért és nyakravalót. A kis Hans Castorp ezt nagyon sajnálta, 
mert roppantul tetszett neki, ahogyan a nagyapja a magasra tekert, hófehér nyakravalóba mélyeszti 
állát; s még később is, felnőtt korában, emlékeiben is roppantul tetszett neki: volt benne valami, 
amit a lelke legmélyéből helyeselt.
Amikor elkészültek az ebéddel, és összehajtották, összecsavarták és az ezüstgyűrűbe dugták 
asztalkendőjüket - amivel Hans Castorp akkoriban még nehezen boldogult, mivel a szalvéta akkora 
volt, mint egy kisebbfajta abrosz -, akkor a szenátor felállt székéről, Fiete elhúzta alóla, és csoszogó 
léptekkel átment a „kabinett"-be a szivarjáért; és unokája néha követte oda.
A kabinett úgy keletkezett, hogy az ebédlőt háromablakosra tervezték, és így a ház teljes szélességét 
elfoglalta; ezáltal nem maradt hely három szalonnak, ami egyébként az ilyen típusú háznál szokásos 
volt, hanem csak kettőnek, s a kettő közül az egyik - az ebédlőre merőlegesen fekvő s csak egy 
ablakkal az utcára néző szoba - aránytalanul mély lett volna. Azért körülbelül negyedrészét 
leválasztották, ebből lett a kabinett, egy borongós, felsővilágítású, keskeny helyiség, melyet gyéren 
bútoroztak csak be; volt benne egy falipolc, rajta a szenátor szivarosládikája, egy játékasztal, 
melynek fiókja mindenféle vonzó holmit tartogatott, whistkártyát, játékzsetont, felcsapható fogú kis 



jelzőtáblácskát, palatáblát, hozzávaló krétával, papír szivarszipkát, miegymást; végül a sarokban 
rokokó üvegszekrény állt, paliszanderfából, melynek üvegajtaját sárga selyemfüggöny takarta.
A kis Hans Castorp a kabinettben olykor-olykor lábujjhegyre állt, s nagyapja füle felé ágaskodva 
kérlelte az öreget:
- Nagyapa, kérlek, mutasd meg a keresztelőtálat!
Nagyapa már előbb visszahajtotta nadrágzsebéről hosszú, puha gérokkja szárnyát, és előhúzta 
kulcscsomóját; most kinyitotta vele az üvegszekrényt, melynek belsejéből furcsa, kellemes szag 
csapta meg a fiúcska orrát. A szekrényben mindenféle sosem használt s épp ezért lenyűgözően 
érdekes tárgyat őriztek; egy pár kacskaringós ezüst karosgyertyatartót, figurális fafaragással 
díszített, törött barométert, daguerrotyp-albumot, cédrusfa likőrösszekrénykét, egy kis török bábut, 
amelynek kemény volt a hasa tarka selyemköntöse alatt: óramű volt benne, amely annak idején 
képessé tette rá, hogy végigszaladjon az asztalon, de már réges-rég felmondta a szolgálatot; volt ott 
még ódon hajómodell is, sőt legalul egy patkányfogó. A szenátor azonban a szekrény középső 
polcáról erősen megfeketedett, kerek ezüsttálat vett elő, amely ezüsttányéron állt, és mind a két 
darabot odamutatta a fiúcskának, miközben leemelte egymásról, és immár nem először elismételt 
magyarázatok közepette ide-oda forgatta.
A tál meg a tányér eredetileg nem tartozott egymáshoz, ez látszott is rajtuk, s a gyerek újra meg újra 
elmagyaráztatta magának; de kereken száz esztendeje együtt használják őket, mondogatta a 
nagyapja, tudniillik a tál beszerzése óta. Szép formájú volt a tál, nemes és egyszerű, meglátszott, 
hogy a múlt század kezdetének szigorú ízlése alakította. Sima, tömör felsőrésze kerek lábon 
nyugodott, belseje eredetileg aranyozva volt, de az arany az idők folyamán sárgás, sápadt fénnyé 
fakult. Egyetlen díszéül domborművű rózsakoszorú futott körül a tál felső szélén, a virágok között 
fűrészes szélű levelekkel. Ami a tányért illeti, sokkalta tiszteletre méltóbb kora leolvasható volt a 
belsejéből: „Ezerhatszázötven" volt oda belevésve cirkalmas számjegyekkel, s a számot mindenféle 
kacskaringós minta fonta körül, az akkor idők „modern" stílusában, dagályosan, önkényesen, 
címerpajzsok és arabeszkek, félig csillag-, félig virágalakban. A tányér hátára pedig változó írással, 
pontozva bevésték a családfők nevét, akik az idők folyamán a tányér birtokosai voltak, immár heten 
sorakoztak ottan, mindegyik név mellett az örökség átvételének évszáma, és a tekert nyakravalós 
szenátor mindegyikre külön-külön odabökött gyűrűs mutatóujjával. Ott volt Hans Castorp apjának 
neve, majd a nagyapáé - aki mutogatta -, dédapjáé, ükapjáé, s azután az „ük" szótagocska 
megkettőződött, megháromszorozódott, és megnégyszereződött a magyarázó ajkán, és a gyerek 
oldalt billentett fejjel, elgondolkozva, vagy talán csak gondolattalanul, ábrándosan kimeresztve 
tekintetét, és ajkát ájtatosan, álmosan elpittyesztve fülelt erre az ük-ük-ük-ükre, erre az idők 
mélyéből feltörő síri hangra, mely egyúttal mégis jámborul őrzött összefüggést fejez ki a jelenkor, 
az ő kis élete meg a rég elsüllyedt életek között; ez a hang egészen különösen hatott rá, s arca 
világosan kifejezte érzéseit. Úgy rémlett, dohos, hűvös levegőt szív be, a Szent Katalin-templom 
vagy a Szent Mihály-kripta levegőjét, olyan helyek leheletét érzi, ahol az ember, kalapját kezében 
tartva, önkéntelenül bizonyos tisztelettudón előrebillenő, himbáló járásba esik, és gondosan ügyel, 
nehogy a cipője sarkára lépjen; hallani vélte az efféle visszhangos helyek védett, világtól elzárt 
csendjét; egyházi benyomások vegyültek a halál és a történelem benyomásaival a tompán zúgó 
szótag hallatára, s mindez valahogyan jólesőn érintette a gyermeket, és könnyen meglehet, hogy 
csak ennek a szótagnak a kedvéért kérte, hadd nézhesse meg ismét a keresztelőtálat - csakis azért, 
hogy újra hallja és utánamondhassa ezt a hangot.
Nagyapja azután visszaállította az edényt a tányérra, és megmutatta a fiúcskának a tál sima, 
halványarany belsejét, amely fölfénylett a mennyezeti világításban.
- Idestova nyolc éve lesz - mondotta a szenátor -, hogy föléje tartottunk, és a víz, amellyel 
kereszteltek, belefolyt a tálba... Lassen, a Szent Jakab-templom sekrestyése töltötte a derék 
Bugenhagen tiszteletes úr tenyerébe, onnét csörgött a kis hajbóbitádra és ide a tálba. A vizet előre 
megmelegítettük, nehogy megijedj és sírva fakadj: nem is sírtál, sőt ellenkezőleg; azelőtt óbégattál, 
úgyhogy Bugenhagennak nem volt könnyű
dolga, amíg elmondta a beszédét, de amikor rád csörgött a víz, akkor elcsöndesedtél, s ezt minden 
bizonnyal a szent szakramentum tisztelete tette, legalábbis reméljük, hogy így volt. Annak pedig 



negyvennégy esztendeje lesz a közeli napokban, hogy boldogult atyádat keresztelték, s az ő fejéről 
csörgött ebbe a tálba a víz. Itt történt ebben a házban, atyád szülőházában, odaát a nagy ebédlőben, 
a középső ablak előtt; őt még az öreg Hesekiel keresztelte, az a lelkész, akit fiatal korában kis híján 
agyonlőttek a franciák, mert fosztogatásuk, gyújtogatásuk ellen prédikált... most már ő is réges-rég 
visszaadta lelkét teremtőjének. Hetvenöt esztendőnek előtte pedig én magam voltam, akit 
kereszteltek, megint csak itt az ebédlőteremben, az én fejemet tartották a medence fölé, ahogyan itt 
áll a tányéron, a lelkész ugyanazokat a szavakat mondotta, mint neked, mint atyádnak, s a tiszta, 
langyos víz az én hajamról csörgött (nem volt sokkal több, mint amennyi most a fejemet borítja...) 
ide az aranyozott tálba.
A gyerek fölnézett nagyapja agg, keskeny fejére, amely most is a tál fölé hajolt, mint ama régmúlt 
órán, amelyről beszélt, s furcsa, már próbált érzés lepte meg, félig ábrándos, félig ijesztő érzés - 
valami vonzás és mégis egy helyben állás, változó maradás, ami visszatérés volt és egyben szédítő 
örök-ugyanaz; régebbről ismerte már ezt az érzést, várta, kívánta, hogy újra megérintse, részben 
ennek az érzésnek a kedvéért szorgalmazta, hogy nagyapja újra megmutassa neki a vándorló s 
mégis egy helyben maradva öröklődő családi darabot.
Ha a fiatalember később önmagába tekintett, úgy látta, hogy nagyatyja képe sokkal mélyebben, 
pontosabban, jelentősebben vésődött beléje, mint szüleié; ennek talán a szimpátia és a feltűnő 
fizikai rokonság volt az oka - mert az unoka valóban hasonlított nagyapjához, már amennyire egy 
rózsás arcú kis pocok hasonlíthat egy nyolcadik évtizedét taposó fakult, merev aggastyánhoz -, de 
legfőképpen mégis az öregre volt ez jellemző, mert kétségkívül ő volt a család legjellegzetesebb, 
legszínesebb egyénisége.
A nyilvánosság értelmében szólva, Hans Lorenz Castorp lénye, szándékai és nézetei fölött már jóval 
halála előtt eljárt az idő. Meggyőződéses keresztyén úr volt, a protestáns vallásfelekezethez tartozó, 
szigorúan konzervatív, oly csökönyösen törekedett a vezetésre hivatott társaság körének 
arisztokratikus beszűkítésére, mintha a tizennegyedik században élne, amikor az iparosság csak 
éppen kezdett teret és hangot kiharcolni magának a városi tanácsban a régi, szabad patríciusokkal 
szemben. Semmiféle újításnak nem volt híve. Működése a rohamos fellendülés, a gyökeres 
változások évtizedeire esett, olyan évtizedekre, midőn a haladás hétmérföldes csizmában járt, és 
állandóan nagy követelményeket támasztott a közösség áldozatkészsége és merészsége iránt. Az 
öreg Castorpon azonban - Isten látja lelkét - nem múlott, hogy az újkor szelleme a maga széles 
körökben ismert, ragyogó győzelmeit arathatta. Ő a maga részéről mindig többet adott ősi 
szokásokra, régi, meggyökeresedett intézményekre, mint nyaktörő kikötőbővítésekre meg istentelen 
nagyvárosi hóbortokra; fékezett, mérsékelt, ahol csak tudott, és ha az ő akarata érvényesül, a városi 
közigazgatás még ma is éppolyan idilli, ódivatú stílusban folyik, mint annak idején a Castorp-
irodában.
Ilyennek mutatkozott az öreg életében és halála után a polgári szemnek, és ha a kis Hans Castorp 
nem is értett semmit az államügyekből, csendesen szemlélődő gyermektekintetével azért nagyjából 
ugyanezeket észlelte; észleletei szótalan, tehát kritikátlan, inkább csak élettel telített észleletek 
voltak, s később is, tudatos emlékképpé válva, csorbítatlanul megőrizték szó- és boncolásellenes, 
fenntartás nélküli igenlő jellegüket. Amint mondottuk, a szimpátia játéka volt ez; nem ritkaság az 
efféle, egy nemzedéket átugró szoros kapcsolat és lelki rokonság. Gyermek, unoka azért szemlél, 
hogy csodáljon, azért csodál, hogy megtanulja és kifejlessze azt, aminek örökölt lehetősége már 
eleve benne szunnyad.
Castorp szenátor szikár volt, magas növésű. Az esztendők meggörbítették tarkóját, hátát, de ő 
megpróbálta ellennyomással kiegyenlíteni a görbületet, s ebben az erőlködésben a szája, melynek 
ajkait fogak immár nem támasztották, hanem közvetlenül a fogatlan ínyen nyugodtak (mert fogsorát 
csak étkezéshez tette föl), szája, mondom, méltóságteljesen és kínlódva lefelé húzódott; ez, meg 
talán a védekezés a fej kezdődő remegése ellen hozta létre azt a bizonyos tiszteletparancsolón 
merev fő tartást, az áll megtámasztását, amely a kis Hans Castorpnak annyira tetszett.
A szenátor a burnótot kedvelte, hosszúkás, aranyberakásos teknőcszelencét hordott, s e célból vörös 
zsebkendőt használt, melynek csücske többnyire kilógott gérokkja hátsó zsebéből. Megjelenésének 
ez a derűs gyengéje mindenképpen az öregség előjogának tetszett, afféle hanyagságnak, amilyent az 



aggkor vagy tudatosan és kedélyeskedve megenged magának, vagy pedig tiszteletre méltó 
öntudatlanságban magával hoz; mindenesetre ez volt az egyetlen hanyagság, amelyet Hans Castorp 
gyermeki éleslátása valaha is észlelt nagyapján. A hétéves Hans szemében azonban, csakúgy, mint 
később a felnőtt fiatalember emlékeiben, nem az öreg köznapi megjelenése volt a valódi, az igazi. 
Igaz valóságában az öreg Castorp másképpen festett, sokkal szebben, igazibban, mint rendesen - 
tudniillik úgy, ahogyan a festményen, életnagyságú képmásán megjelent, amely régen szülei 
nappalijában lógott, majd a kicsi Hans-zal együtt átköltözött az Esplanade-ra, s ott a 
fogadószobában kapott helyet a nagy vörös selyemkanapé fölött.
A kép városi tanácsosi díszruhában ábrázolta Hans Lorenz Castorpot - letűnt századok e komoly, 
jámbor polgári viseletében, melyet egy méltóságos és egyben merész közigazgatás továbbvitt az 
időben és megtartott az ünnepélyes használatban, hogy szertartásosan jelenné tegye a múltat, múlttá 
a jelent, s ezáltal is tanúsítsa a dolgok tartós összefüggését, önmaga kereskedelmi tevékenységének, 
aláírásának tekintélyét és megbízhatóságát. Egész alakban ábrázolta a festmény Castorp szenátort, 
vöröses kőpadlón állt, pilléres-csúcsíves háttér előtt. Állát lefeszítette, száját lefelé húzta, könny 
zacskós kék szeme merengve nézett a messzeségbe; térden alul érő, talárszerű fekete felsőkabátja 
elöl nyitva állt, s alul dús prém szegélyezte szélesen. Bő, buggyos, szegőzött felsőujjából egyszerű 
posztóból szabott szűkebb alsóujj bújt elő, keze fejére csipkemanzsetta borult. Öreges, karcsú lába 
fekete selyemharisnyában feszített, lábán ezüstcsatos cipellő díszelgett. Nyaka körül pedig széles, 
keményített, százráncú fodorgallér feküdt kereken, elöl lenyomva, kétoldalt fölfelé kunkorodva, s 
alóla ráadásul még ráncolt batisztzsabó csüngött le mellényére. Karja alatt az ismert széles 
karimájú, ódon formájú kalapot fogta, melynek feje csúcsosan elkeskenyedett.
Kitűnő kép volt, neves festő alkotta, biztos ízléssel abban a régies stílusban, melyet a tárgy 
megkövetelt, s a kép így a szemlélőben spanyol-németalföldi-későközépkori elképzeléseket keltett. 
A kis Hans Castorp gyakran megnézte, persze nem művészi szakértelemmel, de mégis bizonyos 
általános és beható értelemmel; s noha nagyapját úgy, ahogyan a vászon ábrázolta, személy szerint 
csupán egyetlenegyszer látta, egy ünnepélyes városházi felvonuláskor, és akkor is csak futólag, 
mégis - amint már mondottuk - akarva, nem akarva ezt a képszerű megjelenést érezte nagyapja 
valóságos, igazi énjének, és a köznapi nagyapában úgyszólván amolyan átmeneti jelenséget, az 
élethez csak szükségből és tökéletlenül alkalmazkodó valakit látott. Mert a köznapi nagyapában 
észlelhető másság, különbség nyilvánvalóan e tökéletlen s kissé ügyetlen alkalmazkodásából eredt, 
mindezek valódi, tiszta alakjának kiirthatatlan nyomai, maradványai voltak. A „fátermörder" meg a 
széles fehér nyakra való például régimódi volt; de ezt a jelzőt lehetetlen lett volna arra a csodálatra 
méltó ruhadarabra alkalmazni, amelyre amazok csupán ideiglenes jelleggel utaltak - tudniillik a 
spanyol nyakfodorra. Ugyanígy állt a dolog a szokatlan görbületű kürtőkalappal, amelyet nagyapa 
az utcára hordott, s amelynek a valóság magasabb síkján a képen látható széles karimájú 
nemezkalpag felelt meg, valamint a hosszú, bőráncú gérokkal, melynek eredeti képét, igazi valóját a 
kis Hans Castorp a szegőzött, prémszegélyes talárban ismerte fel.
Ezért hát lelke mélyéből helyeselte, hogy nagyapja a maga igazi, tökéletes alakjában díszelgett, 
amikor egy napon búcsúzni kellett tőle. Az ebédlőteremben történt, ugyanott, ahol olyan gyakran 
ültek egymással szemben az asztalnál; a terem közepén most ott feküdt Hans Lorenz Castorp, 
ezüstveretes koporsóban, a ravatalon, megtámasztott és lefektetett koszorúk közepette. 
Végigküzdötte a tüdőgyulladást, sokáig, szívósan tusakodott, holott úgy tetszett, a jelen élethez 
amúgy is csak átmenetileg alkalmazkodott volt, és most ott feküdt parádés ágyán, győzedelmesen 
vagy legyőzötten, ki tudja! - mindenesetre szigorú, megbékélt arckifejezéssel, erősen elváltozott 
arccal, a hosszú harcban kihegyesedett orral; alsótestét takaró borította, melyen pálmaág feküdt, 
fejét selyempárnák támasztották fel olyan magasra, hogy álla gyönyörűen illeszkedett a díszes 
nyakfodor elülső öblébe, kezét félig elfödte a csipkemanzsetta, ujjai közé - melyeknek hideg 
élettelenségét mesterkélten-természetes elrendezésük sem tudta elleplezni - elefántcsont feszületet 
dugtak, s úgy tetszett, arra függeszti tekintetét lesütött pillái alól.
Hans Castorp többször látta nagyapját utolsó betegségének kezdetén, vége felé azonban nem látta 
már. A tusa látványától megkímélték, javarészt amúgy is éjszaka folyt; csak közvetve érintette őt a 
ház nyomott légköre, a vén Fiete vörösre sírt szeme, az orvosok kocsijának érkezése-távozása által; 



az eredményt azonban, amellyel az ebédlőteremben szembesítették, abban foglalhatta össze, hogy 
nagyapa most már ünnepélyes felmentést kapott az ideiglenes alkalmazkodás alól, és végképp 
megtért valódi, méltó alakjába - s ez helyeslendő eredmény volt, még ha a vén Fiete könnyezve 
rázta is fejét, s ha Hans Castorp maga is sírt, mint ahogyan sírt, amikor meglátta váratlanul 
elhalálozott anyját és nem sokkal később ugyancsak hallgatva, idegenül ottfekvő apját.
Mert hiszen immáron harmadszor történt ilyen rövid időn belül és ilyen zsenge korban, hogy a halál 
megragadta a kis Hans Castorp értelmét és érzékeit - kivált érzékeit; a látvány, a benyomás nem volt 
számára idegen, hanem nagyon is jól ismert, az első két alkalommal is illedelmesen, megbízhatóan 
viselkedett, idegzete semmiképp sem mutatkozott gyengének, noha természetesen gyászt és 
szomorúságot tanúsított, s ugyanúgy viselkedett most is, csak még fokozottabban. Az események 
gyakorlati jelentőségét életmenete szempontjából nem tudta felmérni, vagy talán csak gyermek 
módjára közönyös volt iránta, bízván benne, hogy a világ így vagy úgy, de mindenképpen 
gondoskodik majd róla; így a ravataloknál bizonyos, ugyancsak gyermekekre jellemző, hűvösséget 
és tárgyi érdeklődést tanúsított, s ezt harmadszorra még sajátosabban, koravénen színezte a 
tapasztalt szakértelem érzése és kifejezése - hogy megrendülése és a mások könnyei mindamellett 
több ízben könnyekre fakasztották, ez természetes reakció, és egyébként nem is említésre méltó. A 
néhány hónap alatt, mióta apja meghalt, Hans Castorp elfelejtette a halált; most újra eszébe jutott, s
akkori benyomásai mind egyszerre, pontosan, erőteljesen jelentkeztek a maguk semmihez sem 
hasonlítható sajátosságában.
Feloldva, szavakba foglalva körülbelül ilyesformán festenének ezek a benyomások: a halálnak van 
egy áhítatos, bensőséges, szomorúszép, vagyis egyházi-szellemi oldala, de ugyanakkor van másik 
oldala is, az előbbivel merőben ellentétes, nagyon is testi, nagyon is anyagszerű oldala, melyet nem 
mondhatunk sem szépnek, sem bensőségesnek, sem áhítatosnak, de voltaképpen még csak 
szomorúnak sem. Az ünnepélyes, egyházi vonatkozás kifejeződik a tetem pompás 
felravatalozásában, a virágerdőben, a pálmaágakban, melyek köztudomásúan a mennyei békét 
jelképezik, továbbá - és még pontosabban - a néhai nagyapa halott ujjai közé illesztett feszületben, 
Thorvaldsen Áldást osztó Megváltójában, mely a koporsó fejénél állt, meg a ravataltól kétoldalt 
ágaskodó karos gyertyatartókban, amelyek ez alkalomból ugyancsak egyházi jelleget öltöttek. 
Mindezek a szertartások nyilván abból a gondolatból fakadtak, onnan nyertek pontosabb és 
helyesebb értelmet, hogy a nagyapa immáron örökre megtért valódi, igazi alakjába. Ezenkívül 
azonban ennek az elrendezésnek - amint a kis Hans Castorp észrevette, ha nem is foglalta szavakba 
még magamagának sem -, az egész elrendezésnek, de kivált a virágok tömegének s ezek között is 
kivált a nagy számmal szereplő tubarózsáknak, volt még másik értelme és kijózanító rendeltetése, 
tudniillik az, hogy megszépítse, feledtesse vagy ne engedje a tudatig hatolni a halálnak azt a másik, 
se nem szép, se nem szomorú, hanem majdnem illetlen, alantasan testies oldalát.
Ez tette, hogy a halott nagyapa olyan idegennek látszott, mintha nem is nagyapja volna, hanem 
életnagyságú viaszbáb, melyet a halál csempészett oda személye helyett, s amellyel most ezt a sok 
tisztes és jámbor ceremóniát űzik. Aki ott feküdt, vagy helyesebben: ami ott feküdt, tehát nem a 
nagyapa volt, hanem csak a hüvelye; s ez a hüvely, amint Hans Castorp tudta, nem viaszból volt, 
hanem a maga anyagából - csupáncsak anyagból: ez volt benne épp az illetlen, szomorúnak aligha 
mondható, mert ez oly kevéssé volt szomorú, mint mindaz, ami a testtel és csak a testtel 
kapcsolatos. A kis Hans Castorp szemügyre vette a viaszsárga, sajátosan tömör, sima anyagot, 
amelyből az életnagyságú halálbáb állt, valaha volt nagyapja arcát, kezét. Légy szállt le mozdulatlan 
homlokára, ormányát ide-oda mozgatta. A vén Fiete óvatosan elhessegette - vigyázva, nehogy 
megérintse a halott homlokát, tiszteletteljesen elborult arccal, úgy, mintha arról, amit itt cselekszik, 
nem illenék és nem is akarna tudomást venni, s jámbor arckifejezése nyilván arra a tényre 
vonatkozott, hogy nagyapa már csak test és semmi egyéb; a légy azonban tétova felrepülés után 
rövid időre ismét helyet foglalt, ezúttal nagyapa ujjain, az elefántcsont feszület közvetlen 
közelében. Mialatt mindezt figyelte, a kis Hans Castorpnak úgy rémlett, tisztábban érzi azt a 
régebbről ismert halk, de sajátosan orrfacsaró szagot, amely megszégyenítőn emlékezteti egy 
kellemetlen nyavalyában szenvedő s ezért általánosan került iskolatársára; a tubarózsák illata 
voltaképp titokban arra szolgált volna, hogy ezt a szagot legyőzze, erre azonban a virágok minden 



dús és szigorú szépségük mellett sem voltak képesek.
Többször állt a koporsó előtt: először kettesben a vén Fieté-vel, másodszor dédnagybátyjával, 
Tienappel konzullal meg James és Péter nagybátyjaival együtt, végül harmadszor, amikor 
ünneplőbe öltözött kikötőmunkások kicsiny csoportja járult a nyitott koporsó elébe, hogy 
elbúcsúzzék a Castorp és Fia cég elhunyt főnökétől. Azután következett a temetés, az ebédlőterem 
megtelt emberekkel, az emlékbeszédet - nyakán ugyancsak spanyol körgallérral - Bugenhagen 
tiszteletes úr, a Szent Mihály-templom lelkésze tartotta, ugyanaz, aki Hans Castorpot keresztelte; a 
hintóban, mely mindjárt a halottaskocsi után következett, s amelyet még hosszú kocsisor követett, 
nagyon kedvesen elbeszélgetett a kis Hans Castorppal; és azután ez az életszakasz is befejeződött, 
és Hans Castorp lakást, környezetet változtatott, immáron másodszor kis életében.
TIENAPPELÉKNÁL, HANS CASTORP ERKÖLCSI KÖZÉRZETE
Kárt nem vallott, mert Tienappel konzulékhoz került, kirendelt gyámjához, és ott nem nélkülözött 
semmit, sem közvetlenül személyét illetően, sem ami távolabbi érdekeinek képviseletét illeti - 
melyekről ő maga egyelőre még mit sem tudott. Tudniillik Tienappel konzul, Hans megboldogult 
édesanyjának nagybátyja, kezelte a Castorp-hagyatékot, ő adta el az ingatlanokat, s ugyancsak ő 
vette kezébe a Castorp és Fia exportimport vállalat felszámolását; a likvidálásból végül mégis 
körülbelül négyszázezer márkát facsart ki Hans Castorp örökségéül, s ezt az örökséget óvadékképes 
értékpapírokba fektette, minden évnegyed kezdetekor azonban, rokoni érzelmei épségben tartása 
mellett, két százalék jutalékot vont le önmagának az esedékes kamatokból.
A Tienappel ház kert mélyén feküdt a Harvestehuder úton, és ablakai zöld pázsitra néztek, melyben 
a legkisebb dudvát sem tűrték meg, azon túl a nyilvános rózsakertre s azon túl a folyóra. Noha szép 
kocsija volt, a konzul minden reggel gyalog ment be óvárosi üzletébe, hogy valamelyes testmozgást 
végezzen, mert olykor vértolulást érzett a fejében; gyalogosan tért is haza délután öt órakor, amikor 
is Tienappeléknál a
legnagyobb kultúrával nekiláttak az ebédelésnek. Súlyos, nagy darab ember volt a konzul, a legjobb 
angol szövetből készült ruhákat hordta, vizenyőskék, kissé dülledő szeme aranykeretes okuláré 
mögött bújt meg, borvirágos orra volt, deres tengerészszakálla, s balja zömök kisujján tüzes 
briliánsot viselt. Felesége rég meghalt. Két fia volt, Péter és James; az egyik a tengerészetnél 
szolgált, és ritkán tartózkodott otthon, a másik apja borkereskedésében dolgozott, s a cég kijelölt 
örököse volt. A háztartást évek óta Schalleen vezette, egy altonai aranyműves leánya, akinek henger 
alakú csuklója körül mindig frissen keményített, tiszta fodor fehérlett. Schalleen gondoskodott róla, 
hogy a reggeliző- meg a vacsoraasztal bőségesen el legyen látva hideg ételekkel, rákkal, lazaccal, 
angolnával, libamellel, s a rosztbifhez legyen Tomato Catchup; éber szemmel ügyelt az inasokra, ha 
Tienappel konzul férfivacsorát adott; s a kis Hans Castorpnál is ő látta el az anyaszerepet úgy, 
ahogy tudta.
Hans Castorp pocsék időjárásban nőtt fel, szélben és párában, sárga gumikabátban cseperedett, ha 
szabad így kifejeznünk, és mindamellett eléggé virgoncul érezte magát. Kissé vérszegény volt 
ugyan már születésétől fogva, ezt Heidekind doktor már megállapította, és ezért mindennap, az 
iskola után elköltött második villásreggelihez egy jó pohár sört rendelt neki; a sör, amint mindenki 
tudja, tápláló ital, Heidekind doktor vérképző hatást tulajdonított neki, Hans Castorp élénkségét 
mindenesetre kellemesen csillapította, s jótékonyan mentegette „báváskodó" hajlamát, amint 
nagybátyja, Tienappel konzul kifejezte - tudniillik azt, hogy szeretett néha tátott szájjal álmodozni, 
és gondolattalanul a semmibe nézni. Egyéb tekintetben azonban egészséges, szabályszerű ifjú volt, 
használható teniszjátékos és evezős, ámbár evezés helyett szívesebben üldögélt nyári estéken 
zeneszó meg egy pohár finom ital mellett az uhlenhorsti csónakház teraszán, s nézte a kivilágított 
csónakokat, amelyek közt hattyúk úszkáltak a tarkán tükröző vízen; s aki beszélni hallotta: 
higgadtan, értelmesen, kissé tompán és egyhangún, az alnémet tájszólás halk árnyalatával, sőt, aki 
csak látta szőke és korrekt megjelenését, kellemes metszésű, sajátos módon régivágású arcát, 
amelyben az örökölt, öntudatlan gőg bizonyos rideg álmosságban nyilvánult, az egyetlen percig sem 
vonhatta kétségbe, hogy ez a Hans Castorp a hamburgi talaj hamisítatlan, eredeti produktuma, ide 
illik, ide tartozik, s mindezt Hans Castorp maga sem vonta volna kétségbe, ha önmagát ebből a 
szempontból vizsgálja.



A nagy tengeri város levegőjét, ezt a világkalmárságból és jólétből összetett nyirkos atmoszférát, 
amely atyái éltető levegője volt, mélységes egyetértéssel, természetesen, jólesően szívta be. Víz, 
szén, kátrány kigőzölgése, felhalmozott gyarmatáru erős, fűszeres illata töltötte meg az orrát, a 
rakpartokon hatalmas gőz-emelődarukat látott, amelyek szolgáló elefántok nyugalmát, 
tanulékonyságát, óriás erejét utánozták, és tonnaszám rakták a zsákokat, bálákat, ládákat, hordókat, 
ballonokat pihenő tengerjáró hajók hasából vasúti kocsikba meg raktárépületekbe. Látta a 
kereskedővilágot sárga gumiköpönyegben - amilyet ő maga is hordott - délben a tőzsdére áramlani, 
ahol tudomása szerint késélre ment a harc, és akárki könnyen abba a helyzetbe kerülhetett, hogy 
nagy sietve vacsorameghívókat kelljen szétküldenie hitele meghosszabbítása céljából. Látta (s 
később erre a területre összpontosult különös érdeklődése) a hajógyárak nyüzsgő világát, Ázsia- 
meg Afrika-járó hajók mammuttestét a szárazdokkban, toronymagasan, tőkéjük, csavarjuk fatörzs 
vastagságú cölöpökkel megtámasztva, pucéron a szárazra vetve, mint esetlen szörnyeteg, s rajta 
nyüzsögve, törpe hadseregként, sikáló, kalapáló, mázoló munkások; látta födött műhelyekben, 
füstös ködhálóba szőve, épülő hajók bordás csontvázát magaslani, látta a mérnököket, amint az 
építőknek utasításokat osztogatnak, kezükben tervrajzok, táblázatok. Mindez fiatal korától jól 
ismert látvány volt Hans Castorp számára, és csupa meghitt, otthonias érzést keltett benne; ezek az 
érzések olyasféle helyzetekben hágtak tetőpontjukra, amikor például vasárnap délelőtt James 
Tienappellal vagy a Ziemssen-ágról való unokaöccsével, joachim Ziemssennel, az Alster-
pavilonban villásreggelizett, friss, meleg zsömlét evett füstölt hússal s hozzá egy pohár óportóit, 
majd odaadóan ízlelve szivarja füstjét, jólesőn hátradőlt székében. Mert ebben is, sőt ebben 
elsősorban, valódi és tősgyökeres volt, hogy szeretett jól élni, s vékonypénzű, kifinomult külsejét 
meghazudtolva meghitten, erősen csüngött az élet durvább élvezetein, mint a kéjelgő csecsemő 
anyja kebelén.
Kényelmesen s nem minden méltóság nélkül hordozta vállán a magas fokú civilizációt, amelyet a 
kereskedelmet űző városi demokrácia uralkodó felső rétege örökít át gyermekeire. Jól ápolt volt, 
mint a csecsemő, ruháit annál a szabónál rendelte, akiben a köreihez tartozó fiatalemberek 
megbíztak. Szekrénye angol fiókjaiban gondosan monogramozott kis kelengye pihent, 
fehérneműjére Schalleen vigyázott féltő gonddal; még amikor Hans Castorp más városban látogatta 
az egyetemet, akkor is rendszeresen hazaküldte mosni, javítani (mert szentül vallotta, hogy 
Hamburgon kívül sehol sem tudnak vasalni a német birodalomban), és nagyon bosszantotta volna, 
ha észreveszi, hogy valamelyik csinos színes ingének a kézelője kirójtosodott. Keze nem volt ugyan 
különösen arisztokratikus formájú, de friss bőrén meglátszott a gondos ápolás, nagyapja 
pecsétgyűrűjén kívül egy láncforma platinagyűrűt is hordott rajta; fogazatát, melynek anyaga kissé 
lágy és romlékony volt, arannyal egészítette ki.
Állás, járás közben kissé előretolta alsótestét, és ez nem keltett éppen délceg benyomást; a fehér 
asztalnál azonban kitűnően tartotta magát. Egyenes felsőtestét udvariasan fordította a felé a 
szomszédja felé, akivel éppen társalgott (értelmesen, enyhén alnémet tájszólással), könyöke 
könnyedén simult testéhez, miközben a szárnyast aprította, vagy az arra szánt evőeszközzel egy 
homár ollójából húzta ki ügyesen a rózsaszínű húst. Étkezése után első szükséglete az illatosított 
vízzel teli kézöblítő csésze volt, a második az orosz cigaretta, melyet vámmentesen, kéz alatt, 
bizalmas vesztegetés útján szerzett. A cigaretta után a szivar következett, a Maria Mancini nevezetű, 
rendkívül ízletes brémai gyártmány, melyről alább még szó esik majd, s amelynek aromás mérge 
oly kielégítően vegyült a feketekávé mérgeivel. Dohánykészleteit Hans Castorp úgy óvta meg a 
gőzfűtés ártalmas hatásától, hogy a pincében tartotta, minden reggel leszállt oda, hogy tárcáját 
megtöltse a napi szükséglet szerint. Vajat csak viszolyogva evett volna, ha egy tömbben teszik elébe 
és nem recézett golyócskák alakjában.
Látni való: arra törekszünk, hogy mindent elmondjunk róla, ami szimpátiát kelthet, de fellengzősség 
nélkül ítéljük meg hősünket, s nem mutatjuk sem jobbnak, sem rosszabbnak, mint amilyen. Hans 
Castorp nem volt sem lángelme, sem tökfej, s ha a „középszerű" kifejezést kerüljük jellemzésére, 
ezt olyan okoknál fogva tesszük, amelyeknek semmi közük intelligenciájához, s alig valami közük 
egyszerű személyéhez: sorsa iránt érzett tiszteletből nem használjuk ezt a szót, mert hajlandók 
vagyunk sorsának bizonyos személy fölötti jelentőséget tulajdonítani. Elmebeli képességei 



megfeleltek a reálgimnázium követelményeinek, anélkül, hogy különösebben meg kellett volna 
erőltetnie magát; de megerőltetésre semmi szín alatt, semmilyen tárgy kedvéért nem is lett volna 
hajlandó - nem azért, mert félt, hogy megárt neki, hanem inkább azért, mert feltétlenül nem látta 
okát -, helyesebben: nem látta feltétlen okát; s talán épp azért nem nevezhetjük őt középszerűnek, 
mert e feltétlen s kényszerítő okok hiányát valamiképp mégis érezte. Az ember nemcsak egyéni 
életét éli, mint elkülönülő személy, hanem, tudatosan vagy öntudatlanul, kora és kortársai életét is; s 
ha olyan természetes, feltétlen adottságnak tekinti is egzisztenciája általános és személytelen 
alapjait, mint Hans Castorp, s ha olyan távol áll is tőle a kritikának még a gondolata is, mint 
ahogyan a derék Hans Castorptól állt, még akkor is könnyen meglehet, hogy erkölcsi közérzetét 
valamiképp módosítják ez alapok fogyatékosságai. Az egyes ember előtt sokféle egyéni cél, érdek, 
reménység, kilátás lebeghet, s ezekből meríthet ösztönzést erőfeszítéshez, fokozott tevékenységhez; 
de ha a személytelen közeg körülötte, azaz maga a kor, minden külső látszólagos mozgalmassága 
mellett is híján van a reménységnek és a kilátásoknak, ha titokban reménytelennek, kilátástalannak, 
tanácstalannak mutatkozik, és csupán kongó hallgatással válaszol arra a tudatosan vagy 
öntudatlanul feltett, de valamiképpen mindig feltett kérdésre, hogy mi hát az egyéni tevékenység és 
erőfeszítés személy fölötti, feltétlen és végső értelme, akkor épp az emberek becsületesebbik 
részénél menthetetlenül bekövetkezik ennek bizonyos bénító hatása, s e hatás a lelki, erkölcsi 
szférán keresztül az egyénnek még testi, organikus részére is átterjedhet. Az általánosan kötelező 
mértéket meghaladó rendkívüli teljesítményre hajlandónak lenni olyan korban, mely a „minek?" 
kérdésre nem tud kielégítő választ adni: ehhez vagy olyan fokú erkölcsi önállóság és közvetlenség 
kell, amely ritkán fordul elő, és már hősiesnek mondható - vagy pedig robusztus életerő. Hans 
Castorpban nem volt meg sem az egyik, sem a másik, így hát végső soron mégiscsak középszerűnek 
mondhatjuk őt, noha igen tiszteletre méltó értelemben.
Midőn a fiatalember belső állásfoglalását jellemeztük, nemcsak iskolás éveiről szóltunk, hanem a 
rákövetkezőkről is, amikor már megválasztotta polgári pályáját. Ami iskolai pályafutását illeti, egy-
egy osztályt bizony ismételnie is kellett. Mindent egybevetve azonban a nehézségeken átsegítette 
származása, urbánus modora, végül csinos, noha szenvedélymentes matematikai tehetsége; s mikor 
megkapta az egyéves önkéntességét igazoló végbizonyítványt, elhatározta, hogy végigcsinálja a 
tiszti iskolát is - őszintén szólva elsősorban azért, hogy meghosszabbítsa ezzel a megszokott 
átmeneti, eldöntetlen állapotot, és időt nyerjen annak megfontolására, hogy voltaképpen mi szeretne 
lenni; mert azt sokáig nem tudta, még a gimnázium utolsó osztályában sem, és amikor végre eldőlt 
(mert szinte túlzás lenne azt mondani, hogy Hans Castorp maga döntötte el), akkor tisztán érezte, 
hogy ennyi erővel másképp is eldőlhetett volna.
Annyi bizonyos, hogy mindig nagyon kedvelte a hajókat. Kisfiú korában notesze lapjait megtöltötte 
halászbárkák, zöldségszállító vitorlások, ötárbocosok ceruzarajzaival, s amikor tizenöt esztendős 
korában fenntartott helyről végignézhette a Blohm és Voss cég „Hansa" nevű új, kétcsavaros 
postagőzösének vízre bocsátását, utána vízfestékkel találó és a legkisebb részletekig pontos képet 
festett a karcsú hajóról, és Tienappel konzul a képet az irodája falára akasztotta; kivált a hullámos 
tenger áttetsző üvegzöldjét olyan ügyesen, olyan szeretettel ábrázolta, hogy valaki azt mondta 
Tienappel konzulnak, Hans Castorpban igazi tehetség mutatkozik, és idővel jó tengeri tájképfestő 
válhat belőle. A konzul bízvást visszamondhatta gyámfiának ezt a nyilatkozatot, mert Hans Castorp 
jót nevetett rajta, és egyetlen pillanatig sem vette komolyan az efféle nagyra törő éhenkórász-
elgondolásokat.
- Nagy vagyonod nincsen - magyarázta Hans Castorpnak Tienappel konzul. - Az én pénzemet 
lényegileg James meg Péter öröklik, vagyis az üzletben marad, és Péter megkapja az életjáradékát. 
A te pénzedet elég jól befektettem, biztosan kamatozik. De hát kamatokból élni manapság már nem 
valami szórakoztató, ha az embernek nincs legalább ötször annyija, mint neked; és ha valaki akarsz 
lenni itt a városban, és úgy akarsz élni, ahogy megszoktad, akkor bizony jócskán hozzá kell 
keresned, ezt jól jegyezd meg, édös fiam.
Hans Castorp megjegyezte, s olyan hivatás után nézett, amellyel megállhatja a helyét önmaga és az 
emberek előtt. És amikor végre választott - az öreg Wilms ösztönzésére történt, a Tunder és Wilms 
cég főnökének ösztönzésére; ő tudniillik a vasárnap esti whistparti közben azt ajánlotta Tienappel 



konzulnak, hogy Hans Castorp tanuljon hajóépítést - milyen jó ötlet -, és lépjen be hozzá, akkor ő 
majd szemmel tartja a gyereket - tehát amikor végre pályát választott, akkor igen nagyra becsülte 
hivatását, és azt tartotta róla, hogy átkozottul bonyolult és megerőltető, de ennek fejében legalább 
értékes, fontos és nagyszerű hivatás, s az ő - Hans - békés személyéhez mindenesetre jobban illik, 
mint Joachim Ziemssené, boldogult anyja mostohanővérének fiáé, aki tudniillik mindenáron 
katonatiszt akart lenni. Amellett Joachim Ziemssennek mindig gyenge volt a tüdeje; igaz, hogy 
talán épp ezért alkalmas számára az efféle szabadtéri elfoglaltság, amellyel úgyszólván nem jár 
semmiféle szellemi munka és erőfeszítés - gondolta magában Hans Castorp enyhe megvetéssel. 
Mert a munkát mindenekfölött tisztelte, respektálta, noha ő maga könnyen belefáradt.
Visszatérünk előbbi feltételezésünkre; tudniillik arra céloztunk, hogy a korszak hatása az egyéni 
életre az embernek még fizikumára, szervezetére is átterjedhet. Hogyne tisztelte volna Hans Castorp 
a munkát! Természetellenes lett volna, ha nem tiszteli. A dolgok állása szerint feltétlenül és a 
legnagyobb mértékben tisztelnie kellett, rajta kívül voltaképp nem is volt semmi tisztelnivaló, a 
munka volt az az elv, mely szerint az ember megállta vagy nem állta meg a helyét, a munka volt a 
kor abszolútuma, úgyszólván önmagát válaszolta meg. Hans Castorp munkatisztelete tehát vallásos 
jellegű volt, és - már amennyire ö maga tudta - feltétlen és kétségbevonhatatlan. Más kérdés 
azonban, hogy szerette-e; mert szeretni nem tudta, akármennyire tisztelte, mégpedig azon egyszerű 
oknál fogva, hogy nem tett jót neki. A megfeszített munka idegeit tépázta, csakhamar kimerítette, s 
őszintén beismerte, hogy voltaképp sokkal jobban szereti a szabad időt, a kötetlent, amelyen nem 
csüngenek a fáradalmak ólomsúlyai, az időt, amely nyitottan terülne elébe, nem tagolva 
fogcsikorgatva leküzdendő akadályokkal. Ez az ellentmondás a munkához való viszonyában 
igazából feloldásra vár. Úgy volt-e vajon, hogy teste, valamint szelleme - elsősorban szelleme és 
azon át teste is - szívesebben, kitartóbban hajlott volna a munkára, ha lelke mélyén, ott, ahol maga 
sem ismerte ki magát, hinni tud a munkában mint feltétlen értékben s mint önmagát megválaszoló 
elvben, és ha ebben a hitében megnyugvást talál? Ezzel ismét felvetődik Hans Castorp középszerű 
vagy több-mint-középszerű voltának kérdése, amelyre azonban nem akarunk határozottan 
válaszolni. Nem célunk, hogy dicshimnuszokat zengjünk Hans Castorpról, s ezért megengedjük azt 
a feltételezést is, hogy a munka csak éppen útját állta valamelyest a Mária Mancini csorbítatlan 
élvezetének. )
Hadgyakorlatokra nem hívták be. Alaptermészete ellenállt ennek, és meg tudta akadályozni. Az is 
meglehet, hogy dr. Eberding törzsorvos, aki járogatott a Harvestehuder úti házba, beszélgetés során 
megtudta Tienappel konzultól, hogy a fiatal Castorpot a fegyveres szolgálatra való felszólítás erősen 
kizökkentené tanulmányaiból, melyeket épp akkoriban kezdett meg egy másik városban.
Agya, mely lassan, higgadtan dolgozott - kivált, mivel Hans Castorp a villásreggelihez elfogyasztott 
portersör megnyugtató szokását szülővárosától távol is megtartotta -, megtelt analitikai 
geometriával, differenciálszámítással, mechanikával, vetülettannal és grafosztatikával, számított, ha 
néha keservesen nehezére esett is, terhelt és terheletlen haladást, stabilitást, me-tacentrumot, az 
úszóhelyzet változását. Műszaki rajzai, e kereszt-, hossz- és vízvonal-metszetek nem sikerültek 
ugyan olyan jól, mint a „Hansa" festői ábrázolása a hullámzó tengeren, de ahol arról volt szó, hogy 
az elméleti ábrázolást érzékletes szemlélettel kell alátámasztani, tussal árnyékolni, 
keresztmetszeteket derűsen, élethíven színezni, ott Hans Castorp ügyessége majd mindig felülmúlta 
a többiekét.
Mikor hazajött vakációra, tisztán, jól öltözötten, álmos, fiatal patríciusarcán kis, hirtelenszőke 
bajuszkával, szemlátomást útban a tekintély felé, a közösségi ügyekkel foglalkozó s a családi meg 
személyi vonatkozásokat is számon tartó emberek - márpedig a legtöbb polgár foglalkozik 
ilyesmivel egy önmagát kormányzó városállamban - vizsgálódva nézegették a fiatal Castorpot, s 
felvetették magukban a kérdést, vajon milyen közéleti szerepbe nő majd bele az idő folyamán. 
Hiszen vannak hagyományai, régi, jó neve, s majdnem elkerülhetetlennek tetszik, hogy egy napon 
majd úgy kell számolni személyével, mint közéleti tényezővel. Ott ül majd a városatyák között vagy 
a választmányban, és törvényeket hoz, vagy valamely tiszteletbeli állásban osztozik a 
szuverenitással járó gondokban, valamelyik ügyosztályban, talán a pénzügyi vagy netán az 
építésügyi bizottságban működik majd, a szava számít, súllyal esik a latba. Az is érdekelhette az 



embereket, hogy vajon melyik párt mellett fog színt vallani a fiatal Castorp. A látszat persze csalhat, 
de voltaképp úgy festett, ahogyan nem fest az, akire a demokraták számíthatnak; 
félreismerhetetlenül a
nagyapjához hasonlított. Hátha egyébként is őrá ütött, hátha kerékkötő lesz belőle, konzervatív 
elem? Ez bizony könnyen meglehet - és éppúgy megeshet az ellenkezője is. Mert végül is Hans 
Castorp mérnök, kezdő hajóépítő, a világforgalom és a technika embere, így hát megtörténhet, hogy 
a radikálisokhoz csatlakozik, fenegyerek lesz belőle, ódon épületek és tájszépségek profán 
rombolója, kötetlen, mint a zsidó, kegyelettelen, mint az amerikai, olyasféle hajlamú egyén, aki 
szívesebben sutba dobja a tisztes hagyományokat, semhogy kivárja a természetes feltételek lassú, 
megfontolt kialakulását, aki vakmerő vállalkozásokba viszi az államot; igen, ez éppúgy 
elképzelhető. Vajon az lesz-e a vérében, hogy Őfőbölcsességeik a Városházán, akiknek a kettős 
őrszem fegyverrel tiszteleg - hogy ők mindent a legjobban tudnak, vagy pedig a polgári ellenzék 
támogatására rendelte őt a természet? A kék szempárból, a hirtelenszőke szemöldök alól semmiféle 
választ sem lehetett kiolvasni az efféle kíváncsi polgártársi kérdésekre, s talán még ő maga sem 
tudta a választ, Hans Castorp, ez az íratlan tiszta lap.
Amikor útjára indult, melyen megismerkedtünk vele, huszonnegyedik évében járt. Akkor már 
mögötte volt négy félév a danzigi műegyetemen, s négy további szemeszter, amelyet a 
braunschweigi, illetve karlsruhei technikai főiskolán töltött; nem sokkal azelőtt tette le első 
vizsgáját, különösebb tűzijáték és dobpergés nélkül, de mindenesetre tisztességgel, s most arra 
készült, hogy mérnök-volontőrként belép a Tunder és Wilms céghez, hogy gyakorlati kiképzést 
nyerjen a hajógyárban. S ezen a ponton élete útja a következőképpen fordult.
A vizsgára keményen, kitartóan kellett tanulnia, s mikor utána hazament, még bágyadtabbnak 
látszott, mint ahogyan testi alkatához illett. Heidekind doktor pörölt, valahányszor meglátta, és 
levegőváltozást rendelt, mégpedig gyökereset. Norderney vagy Wyk auf Föhr ezúttal semmiképp 
sem teszi meg - mondotta -, és ha őrá hallgatnak, akkor Hans Castorpnak, mielőtt belép a 
hajógyárba, néhány hétre feltétlenül a hegyekbe kell mennie.
Nagyon helyes, mondotta Tienappel konzul unokaöccsének és nevelt fiának, de akkor erre a nyárra 
elválnak útjaik, mert őt, Tienappel konzult, hat lóval sem lehet a hegyek közé vinni, az nem neki 
való, neki normális légnyomásra van szüksége, mert különben megüti a guta. Csak utazzék hát 
Hans Castorp egyedül a hegyek közé. Látogassa meg Joachim Ziemssent.
Ez a javaslat logikusan és természetesen következett az előzményekből. Joachim Ziemssen 
tudniillik megbetegedett, nem olyasformán, mint Hans Castorp, hanem igazán komolyan és 
aggasztó módon, a család nagy ijedelmére. Joachim mindig is hajlamos volt lázra, hurutra, egy 
napon aztán véres köpet jelent meg zsebkendőjén, és lóhalálában felküldték Davosba, igen nagy 
bánatára és kétségbeesésére, mert hő óhajtása éppen beteljesülése előtt állt. Néhány féléven át jogot 
hallgatott családja kívánságára, de ellenállhatatlan vágytól sarkallva átnyergelt, jelentkezett a 
tisztképző akadémiára, és már föl is vették. Most pedig már több mint öt hónapja ült a „Berghof 
Nemzetközi Szanatórium"-ban (vezető főorvos: Behrens dr., udvari tanácsos), és félholtra unta 
magát, ahogy levelezőlapokon közölte. Ha tehát Hans Castorp tenni akar valamit egészsége 
érdekében, mielőtt beáll Tunder és Wilmshez, akkor mi sem kézenfekvőbb, mint hogy felmenjen ő 
is Davosba, és egy kis ideig elszórakoztassa szegény unokafivérét; mindkét fél számára ez a 
legkellemesebb.
Nyár dereka lett, mire rászánta magát az utazásra. Már július vége közeledett.
Három hétre utazott Davosba.
HARMADIK FEJEZET
TISZTES ELBORULÁS
Hans Castorp attól tartott, hogy átalussza a reggelit, olyan kimerült volt előző este; de korábban 
talpon volt, mintsem kellett volna, s így volt ideje bőven, hogy tüzetesen elvégezze reggeli 
szertartásait - rendkívül civilizált szertartások voltak ezek, egy gumikád, valamint zöld 
levendulaszappan és hozzátartozó fürdőkefe játszották benne a főszerepet - és a tisztálkodás, 
testápolás kötelezettségei mellett még a kicsomagolás és berakodás kötelezettségeinek is eleget 
tegyen. Míg az ezüstözött gyalut ide-oda mozgatta illatos habbal borított orcáján, eszébe jutottak 



zavaros álmai, és elnéző mosollyal, az értelem napvilágánál borotválkozó ember fölényével 
csóválta fejét a badarságok ekkora halmazán. Kipihentnek éppen nem érezte magát, de az új nap 
mégis felüdítette.
Mialatt kezét törölgette, púderes arccal, fii d'écosse-alsónadrágban, piros szattyánbőr papucsban 
kilépett az erkélyre. Az erkély végigfutott az egész emeleten, csupán nem egészen a korlátig érő, 
homályos üvegfalak választották el az egyes szobákhoz tartozó részeket. Hűvös, felhős volt a 
reggel. Hosszan elnyúló ködsávok
feküdtek mozdulatlanul a völgy oldalát elzáró magaslatok előtt, a távolabbi hegyekre pedig tömör 
fellegek ereszkedtek, fehérek, szürkék. Itt-ott foltokban, csíkokban tünedezett fel a kék ég, és ha 
egy-egy pillanatra keresztültört a napsugár, a helység a völgy ölén felfehérlett a hegyoldal sötét 
fenyvesei között. Valahol reggeli zene szólt, valószínűleg abban a szállodában, ahol előző este is 
hangversenyeztek. Korál-akkordok érkeztek tompítottan, rövid szünet után induló hangzott fel, s 
Hans Castorp, aki szerette a muzsikát, mert hasonlóképpen hatott rá, mint reggeli söre, tudniillik 
megnyugtatón, kábítón, báváskodásra unszolón - Hans Castorp kedvtelve hallgatta, fejét félrehajtva, 
tátott szájjal, kissé kivörösödött szemmel.
Alatta az út szalagja kanyargott, amelyen előző este a szanatóriumba érkezett. Kurta szárú, 
csillagvirágú encián kéklett a lejtő nedves füvében. A fennsík egy részét kertnek kerítették el; 
kavicsos utak voltak ott, virágágyak, mesterséges sziklabarlang egy sudár ezüstfenyő lábánál. 
Bádoggal fedett fekvőcsarnok nyílt délnek, benne nyugágyak; mellette vörösbarnára mázolt 
zászlórudat állítottak fel, melynek zsinórján néha-néha meglebbent a lobogó: zöld-fehér 
fantáziazászló, közepén az orvostudomány jelképe, a kígyós bot.
A kertben egy asszony járkált, idősebb hölgy, komor, sőt tragikus külsejű. Talpig feketében, 
boglyas, őszbe csavarodó fekete hajára fekete fátylat borítva, járkált ide-oda a kerti ösvényeken, 
nyughatatlanul, egyenletesen gyors léptekkel, megroggyant térddel, karját mereven előrelógatva; 
szénfekete szeme alatt petyhüdt könnyzacskók csüngtek, s redőkbe vont homloka alól meredten 
nézett alulról előrefelé. Öregedő, déliesen sápadt arca, féloldalt lehúzódó, nagy, elkínzott, fájdalmas 
szája egy világhírű tragikus színésznő képére emlékeztette Hans Castorpot, amely valamikor elébe 
került. Félelmetes volt látni, hogy a fekete-sápadt asszony - nyilván anélkül, hogy maga észrevette 
volna - az áthangzó induló üteméhez igazította gyászos, hosszú lépéseit.
Hans Castorp elgondolkozva, részvéttel tekintett le reá, úgy tetszett, szomorú alakja elhomályosítja 
a reggeli napot. Miközben nézte, azonban még valami egyebet is felfogott, valami hallhatót - valami 
neszt, ami a bal oldali szobából érkezett, Joachim közlése szerint az orosz házaspár szobájából, s 
ami ugyancsak nem illett a vidám, friss reggelhez, hanem valahogyan ragacsos mocsokkal vonta be. 
Hans Castorpnak eszébe jutott, hogy már este is hallott valami effélét, de akkor olyan fáradt volt, 
hogy nem figyelt föl rá. Birkózás, kuncogás, lihegés zaja volt, s e hangok illetlen volta nem 
maradhatott sokáig rejtve a fiatalember előtt, noha eleinte jóindulatúan igyekezett ártatlanul 
értelmezni a neszeket. Jóindulatának más nevet is adhatnánk, például a lelki tisztaság kissé unalmas 
vagy a szemérem szép és komoly nevével illethetnők, esetleg lekicsinylőn valóságkerülésnek, 
alamusziságnak is nevezhetnők, vagy akár misztikus visszariadásnak és jámborságnak; mindebből 
volt valami Hans Castorp magatartásában, ahogyan a szomszédból áthatoló zörejeket tudomásul 
vette, s ez arcának tisztes elborulásában fejeződött ki, mintha mindarról, amit hall, nem akarna s 
nem lenne szabad tudomást vennie: illedelmes arckifejezés volt, nem egészen őszinte ugyan, de 
bizonyos alkalmakkor Hans Castorp ezt öltötte magára.
Ezzel az arccal vonult tehát vissza az erkélyről a szobába, nehogy tovább kelljen fülelnie ama 
folyamatokra, amelyeket komolynak, sőt megrendítőnek érzett, noha kuncogás kísérte őket. A 
szobában azonban még tisztábban hallatszott, hogy mi folyik a falon túl. Úgy tetszett, a bútorok 
közt kergetőznek, egy szék recsegve felborult, megragadták egymást, paskolás, csókok cuppanása 
hallatszott, s mindehhez járult, hogy most már elcsépelt keringő, útszéli dallamfrázisai kísérték 
kintről, távolról a láthatatlan jelenetet. Hans Castorp megállt, kezében a törülköző, és akarata 
ellenére fülelt. Hirtelen elvörösödött a púder alatt, mert aminek közeledtét tisztán érezte, most 
elérkezett, a játék kétségkívül állativá fajult. „A mindenségit!" káromkodott gondolatban, s 
félrefordult, szándékoltan zajos mozdulatokkal fejezte be öltözködését. Elvégre házasok, Isten 



nevében, idáig tehát rendjén való a dolog. De fényes reggel, hát ez mégiscsak túlzás. Amellett 
határozottan úgy rémlik, hogy már tegnap este sem maradtak békén. Hiszen betegek, azért vannak 
itt, legalább egyikük beteg, mégiscsak kímélniük kellene egymást valamennyire. No és a 
legnagyobb botrány persze, hogy a fal olyan vékony - gondolta bosszúsan -, és mindent tisztán 
áthallani, ez igazán tarthatatlan állapot! Olcsó építkezés, természetesen, gyalázatosan olcsó! Vajon 
meglátom-e majd ezt a házaspárt, talán a végén még be is mutatnak nekik? Ez igazán szörnyű kínos 
lenne. Ezen a ponton aztán elcsodálkozott Hans Castorp, mert észrevette, hogy a pirosság, mely az 
imént ellepte frissen borotvált arcát, sehogy sem akart alábbhagyni, vagy legalábbis a pírral járó 
forróság nem tágított, hanem rendületlenül tartotta magát, s végül is nem volt egyéb, mint arcának 
az a száraz égése, amelytől már előző este is szenvedett; éjszaka, álmában, megszabadult tőle, de ez 
alkalomból újra elkezdődött. Ez nem hangolta jobb indulatra a szomszédos házaspárral szemben; 
bosszúsan elbiggyesztve száját, megvető szavakkal illette őket, s azután elkövette azt a hibát, hogy 
arcát újra hideg vízzel hűtötte le, s ettől csak annál jobban égett, így esett, hogy hangja 
rosszkedvűen, megtörten recsegett, mikor a falon átkopogó s átkiáltó unokatestvérének válaszolt, s 
akkor sem keltette az új napnak örvendő, pihent ember benyomását, amikor Joachim belépett 
szobájába.
REGGELI
- Jó reggelt - mondta Joachim. - Hogy telt az első éjszakád idefenn? Meg vagy elégedve?
Sportszerűen, sétához volt öltözve, lábán erős cipő, ulszterkabátja karjára vetve, zsebében most is 
látszottak a lapos üveg kiálló körvonalai. Kalapot most sem viselt.
- Köszönöm - felelte Hans Castorp. - Megjárja. Nem akarok elhamarkodottan ítélkezni. Kicsit 
zavarosan álmodtam, meg aztán a háznak megvan az a hátránya, hogy minden áthallatszik, ez egy 
kicsit terhes. Mondd, ki az a fekete asszony odalenn a kertben?
Joachim mindjárt tudta, kiről beszél.
- Ó, az Tous-les-deux [1] - válaszolta. - Mind így hívjuk idefenn, mert ez az egyetlen, amit a 
szájából hallani. Tudod, mexikói, egy árva szót se tud németül, és franciául is alig, csak egypár 
morzsát. Öt hete jött a nagyobbik fiához, aki reménytelen eset, valószínűleg nemsokára befejezi... 
már mindene beteg, az egész szervezete meg van mérgezve, lehet mondani, ez aztán a végén 
majdnem úgy fest, mint a tífusz, mondja Behrens... mindenesetre szörnyű azoknak, akik benne 
vannak. Két hete aztán feljött a kisebbik fia, mert még egyszer látni akarta a bátyját, egyébként 
hallatlanul jóképű gyerek ő is, mint a bátyja... mind a kettő jóképű gyerek, olyan égő szemű, a nők 
majd a bőrükből bújtak ki értük. No, szóval a kisebbik már odalenn is köhögött egy kicsit, de 
máskülönben kutya baja sem volt. Alighogy ideérkezik, mit gondolsz, mi történik; belázasodik, de 
veszettül, mindjárt 39,5, érted, ágynak esik, és ha valaha még talpra áll, azt mondja Behrens, csak a 
szerencse-csillagának köszönheti... Mindenesetre legfőbb ideje volt, mondja Behrens, hogy feljött. 
No és azóta az anyjuk úgy járkál, mint az őrült, ha épp nem ül az ágyuknál, és ha az ember 
megszólítja, mindig csak ezt hajtogatja: "Tous les deux!", mert egyebet nem tud mondani, és 
pillanatnyilag nincs idefenn senki, aki ért spanyolul.
- Aha, hát így állunk vele - bólogatott Hans Castorp. - Vajon nekem is ezt mondja majd, ha 
megismerkedünk? Ez mégis különös lenne... úgy értem, furcsa is lenne, meg ijesztő is egyidejűleg - 
mondotta Hans Castorp, és a szeme olyan lett, mint előző este: forrónak és nehéznek érezte, mintha 
sokáig sírt volna, és megint az a furcsa fény lobogott benne, amelyet az úrlovas újszerű köhögése 
gyújtott ki. Különben is úgy érezte, most vette csak fel újra kapcsolatát a tegnappal, ismét 
beletalálta magát a helyzetbe, amelybe felébredése után nem zökkent vissza mindjárt. Közölte 
Joachimmal, hogy elkészült, s gyorsan még egy kevés levendulavizet csöpögtetett zsebkendőjére, 
megtapogatta vele homlokát és a szeme alját.
- Ha úgy akarod, tous les deux lemehetünk reggelizni - mondta tréfásan, a kicsapongó jókedv 
hirtelen támadt rohamában; mire Joachim szelíden ránézett, és furcsán mosolygott, mé-labúsan és 
kissé gunyorosan, hogy miért, az már az ő dolga volt.
Hans Castorp megbizonyosodott felőle, hogy magához vette szivartárcáját, majd fogta botját, 
felöltőjét, kalapját - kalapot is vitt, csak azért is, mert túlságosan biztos volt életformájában és 
szokásaiban, semhogy puszta három hétre egykönnyen új, idegen szokásokat vegyen fel -, így hát 



elindultak lefelé, lementek a lépcsőn; a folyosókon Joachim rámutatott az egyik vagy a másik 
ajtóra, és megmondta a szoba lakójának nevét - német neveket meg különös, idegen hangzású 
neveket említett, és rövid jellemzéseket fűzött hozzá egyéniségükről meg esetük súlyosságáról.
Találkoztak olyan személyekkel is, akik már a reggelitől jöttek, s valahányszor Joachim valakinek 
jó reggelt kívánt, Hans Castorp udvariasan kalapot emelt. Ideges feszültség vett rajta erőt, mint 
minden fiatal emberen, ha tudja, hogy nemsokára idegenek előtt kell mutatkoznia, s amellett az a 
tudat gyötri, hogy zavaros a szeme, piros az arca - ez egyébként csak részben talált, mert az arca 
feltűnően sápadt volt.
- Mielőtt elfelejtem! - szólalt meg hirtelen támadt furcsa, vak buzgalommal. - Bízvást bemutathatsz 
annak a lenn sétáló hölgynek, ha épp úgy adódik, semmi kifogásom ellene. Csak mondja nekem is, 
hogy "tous les deux", föl se veszem, hiszen előkészítettél rá, tudom az értelmét, és majd megfelelő 
képet vágok hozzá. De az orosz házaspárral nem óhajtok megismerkedni, hallod-e? Kifejezetten 
nem óhajtok. Rendkívül modortalan emberek, és ha már három hétig mellettük kell laknom, ha már 
nem lehetett másképp elrendezni, akkor legalább ismerni nem kívánom őket, szívem joga, hogy ezt 
nyomatékosan kikérjem magamnak...
- Rendben van - mondta Joachim. - Hát annyira zavartak? Igen, bizonyos tekintetben barbárok, 
egyszóval civilizálatlanok, hiszen előre figyelmeztettelek rá. A férfi mindig bőrzekében jön le 
ebédelni, de olyan vedlett az a zeke, mondhatom neked, igazán nem értem, hogy Behrens miért nem 
teszi szóvá. És a nő sem éppen takaros, hiába van tollas kalapja... Egyébként nyugodt lehetsz, 
messze ülnek tőlünk, a „rossz orosz asztal"-nál, mert van egy „jó orosz asztal" is, ott csak finomabb 
oroszok ülnek... egyszóval majdnem lehetetlenség, hogy összeakadj velük, még ha akarnád is. 
Általában nem könnyű itt ismerkedni, már csak azért sem, mert olyan sok a külföldi a vendégek 
között, jómagam is csak keveset ismerek közülük, pedig elég régen vagyok itt.
- Tulajdonképpen ki beteg kettejük közül? - kérdezte Hans Castorp. - A férj vagy az asszony?
- A férfi, ha jól tudom. Igen, csak a férfi - válaszolta Joachim, szemlátomást figyelmetlenül, 
miközben kabátjukat felakasztották az étterem bejáratánál levő fogasok egyikére. Azután beléptek a 
világos, laposan boltozott terembe, ahol hangok zümmögtek, evőeszköz csörgött, s a teremleányok 
gőzölgő kannákkal jöttek-mentek.
Hét asztal állt az étteremben, öt hosszanti irányban s csak kettő keresztben. Nagyobbacska 
étkezőasztalok voltak, mindegyik tíz-tíz személyre, ha nem is volt ki mindegyiken teljes számmal a 
tíz teríték. Alig néhány lépés átlós irányban, és Hans Castorp máris helyéhez ért: az elöl középen 
álló asztal keskeny oldalán terítettek számára, annál, amely a két keresztben álló asztal között 
helyezkedett el. Hans Castorp megállt széke mögött, és mereven, udvariasan meghajolt asztaltársai 
felé, akikkel Joachim szertartásosan megismertette; alig látta őket, nemhogy nevük a tudatáig hatolt 
volna. Csupán Frau Stöhr nevét és személyét fogta fel; meglátta, hogy piros az arca, zsíros 
hamvasszőke a haja; arckifejezése oly konokul tudatlan volt, hogy Hans Castorp kinézte belőle 
műveltségi baklövéseit. Azután asztalhoz ült, és kedvtelve észlelte, hogy a reggelit a 
szanatóriumban komoly étkezésszámba veszik.
Köcsögökben állt ott a befőtt meg a méz, tálakban tejberizs meg zabpehely, rántotta, hideg sült; nem 
takarékoskodtak a vajjal, és valaki zsíros svájci sajtról emelte föl az üvegharangot, hogy 
kanyarítson belőle; ráadásul még friss és szárított gyümölccsel teli nagy tál is állt az asztal közepén. 
Egy fekete-fehérbe öltözött teremleány megkérdezte Hanstól, mit óhajt inni, kakaót, kávét vagy 
teát. A leány kis növésű volt, gyermeknél nem nagyobb, arca pedig hosszú és öreg: Hans Castorp 
riadtan döbbent rá, hogy törpe. Joachimra nézett, de mivel az csak egykedvűen vonta fel vállát, 
szemöldökét, mintha azt mondaná: „Hát aztán?" - Hans Castorp is belenyugodott a 
változhatatlanba, teát kért, hangsúlyozott udvariassággal, mivel törpe nő tette fel a kérdést, azután 
pedig cukros, fahéjas tejberizst kezdett kanalazni, s eközben végigjártatta tekintetét a többi ételen, 
melyet szeretett volna megízlelni, és a hét asztal körül ülő vendégeken, Joachim kollégáin és 
sorstársain, akik belül egytől egyig betegek voltak, s most tereferélve reggeliztek.
Az éttermet az az új módi ízlés jellemezte, amely a tárgyilagos egyszerűséghez is a fantázia 
csapongását vegyíti. Hosszúságához képest nem volt nagyon mély, amolyan folyosóféle futott körül 
rajta, melyben tálalók, pohárszékek álltak, s ez nagy ívekben nyílt a középső részre, ahol az asztalok 



voltak. Az íveket tartó pilléreket fele magasságban szantaira politúrozott faburkolat födte, felső 
részük fehérre volt meszelve, akárcsak a mennyezet meg a falak felső része, és tarka csíkok, 
sablonnal festett primitív, derűs füzérek futottak fel rajtuk, amelyek a mennyezet lapos íveinek 
széles gerincén folytatódtak. Villanyvilágításra berendezett, fényes rézcsillárok díszítették a termet, 
mindegyik csillár három-három egymás fölé helyezett karikából állt, melyeket kecses fonadék 
kötött össze egymással, s a legalsón tejüveg harangok függtek körben, mint megannyi kis hold. 
Négy üvegajtó vezetett a terembe, kettő a szemben levő hosszú oldalon egy kiugró verandára nyílt, 
a harmadik elöl balra egyenesen a hallba, végül a negyedik volt az, amelyen át Hans Castorp az 
előtérből belépett, mivel Joachim egy másik lépcsőn vezette le, mint előző este.
Jobbján fekete ruhás, pelyhes bőrű, felhevült orcájú, jelentéktelen női lény ült, Hans Castorp 
házivarrónőfélét sejtett benne, talán azért is, mert csupán kávét és vajas zsömlét fogyasztott 
reggelire, Hans Castorp elképzelésében pedig a kávé és a vajas zsömle egyszer s mindenkorra 
összeforrt a házivarrónő fogalmával. Balján egy angol kisasszony ült, ugyancsak éltes, nagyon csúf; 
fagyott, csontos ujjai közt hazulról érkezett levelet fogott, olvasta a gömbölyded betűket, és 
vérszínű teát ivott hozzá. Az angol kisasszony után Joachim következett. Joachim másik oldalán 
pedig Frau Stöhr, skótkockás gyapjúblúzban. Evés közben bal kezét ökölbe szorítva arca közelében 
tartotta, és szemlátomást igyekezett finoman, művelten beszélni, amennyiben felső ajkát felhúzta 
hosszú, keskeny nyúlfogairól. Ritkás bajszú fiatalember telepedett melléje, olyan volt az 
arckifejezése, mintha valami rosszízű volna a szájában, és egy árva szót sem szólt, mialatt 
reggelizett. Akkor jött be, amikor Hans Castorp már az asztalnál ült, köszönésül még jártában s 
anélkül, hogy valakire ránézett volna, mellére ejtette állát, és azután leült, puszta magatartásával 
kereken elutasítva az új vendéggel való megismerkedést. Talán túlságosan beteg volt, semhogy 
tisztelje vagy értékelje az efféle külsőségeket, vagy egyáltalában tudomást vegyen környezetéről. 
Rendkívül sovány, lenszőke fiatal lány ült le vele szemben, de csak pillanatokra ; tányérjára ürített 
egy üveg joghurtot, felkanalazta és máris eltávozott.
Az asztalnál nem folyt valami élénk beszélgetés. Joachim formálisan társalgott Frau Stöhrrel, 
hogyléte felől tudakozódott, és korrekt sajnálkozással vette tudomásul, hogy bizony nem a legjobb. 
„Ernyedtségről" panaszkodott. „Olyan ernyedt vagyok!" - mondta elnyújtva, műveletlenül 
szenvelgő modorban. Azonkívül már felébredéskor 37,3 volt a hőmérséklete, mi lesz még 
délutánra! A házivarrónő ugyanolyan hőmérsékletről vallott, mint Frau Stöhr, de kijelentette, hogy 
vele ellentétben izgatottnak érzi magát, belsőleg feszültnek és nyughatatlannak, mintha rendkívüli, 
döntő esemény előtt állna, holott erről szó sincs, ez csupán testi izgékonyság, melynek semminemű 
lelki oka sincs. Talán mégsem volt házivarrónő, mert kifogástalanul, szinte tudós módra beszélt. 
Hans Castorp egyébként ezt az izgalmat, vagy legalábbis annak nyilvánítását valamiképp 
illetlennek, sőt majdnem megbotránkoztatónak érezte egy ilyen jelentéktelen, csöppet sem
szemrevaló teremtés részéről. Egymás után megkérdezte tőle és Frau Stöhrtől, mióta vannak 
idefenn (a varrónő öt hónapja, emez pedig már hét hónapja élt a szanatóriumban), majd összeszedte 
angol tudását, és megtudakolta jobb oldali szomszédnőjétől, miféle teát iszik (csipkebogyótea volt), 
és vajon jóizű-e, mely utóbbi kérdésére az angol hölgy szenvedélyes igennel válaszolt; azután pedig 
a teremben folyó jövés-menést figyelte, tudniillik a reggeli nem volt szigorúan közös étkezés.
Előre félt az ijesztő benyomásoktól, de e tekintetben csalódott: a teremben vidám élet folyt, az 
ember egy percig sem érezhette úgy, hogy a bánat és nyomorúság színhelyére érkezett. Napbarnított 
arcú fiatal férfiak és nők léptek be trallázva, elbeszélgettek a teremleányokkal, és farkasétvággyal 
láttak hozzá reggelijükhöz. Érettebb korú vendégek is voltak, házaspárok, egy többgyermekes, 
oroszul beszélő család meg kamasz fiúk. A nők csaknem kivétel nélkül testhez álló gyapjú- vagy 
selyemkabátkát viseltek, úgynevezett szvettert, fehéret vagy színeset, visszahajló gallérral, 
oldalzsebekkel, és tetszetős látvány volt, ahogy ott álltak és diskuráltak, mindkét kezüket 
oldalzsebükbe mélyesztve. Néhány asztalnál fényképet mutogattak körbe, kétségtelenül saját új 
felvételeiket; egy másiknál bélyeget cseréltek. Az időjárásról beszélgettek, meg arról, hogy hogy 
aludtak, és mennyi volt a hőmérsékletük reggel, szájban mérve. A legtöbben jókedvűnek látszottak, 
valószínűleg minden különösebb ok nélkül, csak azért, mert nem voltak közvetlenül nyomasztó 
gondjaik, és mert sokan voltak együtt. Némelyek persze kezükbe támasztott fejjel ültek az asztalnál, 



és maguk elé meredtek. A többiek hagyták őket meredni, nem törődtek velük.
Hans Castorp egyszer csak bosszúsan, sértődötten rezzent össze. Becsapódott egy ajtó, a bal oldali 
elülső ajtó volt, a hallba vezető; valaki hagyta, hogy becsapódjék, vagy talán egyenesen bevágta 
maga mögött, márpedig ezt a zörejt Hans Castorp mindigtől fogva utálta, halálosan gyűlölte. 
Gyűlölete talán neveléséből fakadt, talán vele született idioszinkráziából - elég az hozzá, lelke 
mélyéből utálta az ajtóbecsapást, és a legszívesebben pofon ütötte volna azt, aki a füle hallatára ezt 
a halálos bűnt elköveti. Ebben az esetben az ajtó méghozzá csupa kis üvegtáblából állott, s ez még 
fokozta a sokkot: az ajtó recsegett, csörömpölt. Pfuj, gondolta Hans Castorp dühösen, micsoda 
átkozott hányavetiség! Mivel azonban a házivarrónő ugyanabban a pillanatban megszólította, nem 
volt ideje megállapítani, hogy ki volt a gonosztevő. De szőke szemöldöke közé mély redők 
szaladtak, s arca fájdalmasan eltorzult, amikor a varrónőnek válaszolt.
Joachim megkérdezte, hogy az orvosok jártak-e már a teremben. Igen, első látogatásuk már 
lezajlott, válaszolta valaki ; épp abban a pillanatban hagyták el az éttermet, amikor az 
unokatestvérek beléptek. No hát, akkor ők mennek is, nem várnak tovább - mondta Joachim. A nap 
folyamán majd csak kínálkozik alkalom a bemutatásra. De az ajtóban kis híján beleütköztek 
Behrens udvari tanácsosba, aki Krokowski doktor kíséretében éppen beviharzott.
- Hoppla, vigyázat, uraim! - mondta Behrens. - Ez bizony könnyen kétoldali tyúkszemroncsolásra 
vezethetett volna. - Erős szász kiejtéssel beszélt, tele szájjal, s mintha megrágná a szavakat. - Aha, 
szóval maga az! - szólt Hans Castorphoz, amikor Joachim összezárt cipősarokkal bemutatta. - 
Örvendek. - Azzal odanyújtotta a fiatalembernek óriási lapátkezét. Nagy darab, csontos férfi volt, jó 
három fejjel magasabb Krokowskinál, már egészen deres fejű, dudoros tarkójú; nagy, dülledő, 
véreres kék szeme könnyben úszott, felvetett pisze orra alatt kurtára nyírt bajuszkája ferdén állt, 
mert felső ajka egyik oldalán felhúzódott. Amit az orcájáról mondott Joachim, szóról szóra igaznak 
bizonyult, csakugyan kék volt az arca; feje így színesen ütött el fehér sebészköpenyétől, a térden 
alul érő öves köntöstől, mely látni engedte csíkos nadrágját és kissé kopott magas szárú fűzőscipőbe 
bújtatott óriási lábait. Krokowski doktor is munkaruhát viselt, de az ő köntöse fekete volt, s a 
csuklóján gumira húzott, fekete lüszterből készült, ingszerű zubbony kiemelte sápadtságát. Tisztára 
asszisztáló módon viselkedett, és semmiképpen sem vett részt az üdvözlésben, de ajkának kritikus 
fodrozódása elárulta, hogy alárendelt helyzetét különösnek érzi.
- Unokafivérek? - kérdezte az udvari tanácsos, és keze ide-oda járt a két fiatalember között, 
véraláfutásos kék szeme pedig alulról felfelé szegeződött rájuk. - No és ő is fel akar esküdni a 
bornyúra? - fordult Joachimhoz, fejével Castorp felé bökve. - Isten őrizz... ugye? Mindjárt láttam 
magán - és most már egyenesen Hans Castorphoz intézte szavait -, hogy van magában valami civil, 
valami komfortábilis, nem olyan fegyvercsörtető, mint ez a szakaszvezér itten. Magából jobb 
páciens válnék, fogadni mernék. Mindjárt meglátom én azt mindenkin, hogy használható páciens 
válik-e belőle, mert ahhoz tehetség kell, mint mindenhez, és ennek az Achillesnek itt egy szikra 
tehetsége sincsen hozzá. Az egzecírozáshoz talán van tehetsége, ahhoz nem értek, de a betegséghez 
nincs. Akár hiszi, akár nem, állandóan el akar menni! Igen, képzelje csak, folyton-folyvást el akar 
menni, nyaggat és szekál, alig várja, hogy odalenn nyúzassa magát. Micsoda vakbuzgóság! Egy fél 
évecskét sem akar nekünk áldozni. Pedig igazán szép itt minálunk... no mondja, Ziemssen, ugye, 
hogy szép itt! No, a kedves bátyjaura majd jobban értékel minket, elszórakozik idefenn. 
Hölgyekben sincsen hiány... rendkívül bájos hölgyikéink vannak! Némelyik igazán festői, 
legalábbis kívülről nézve. De hallja, kérem, egy kicsit üdébb arcszínt nem ártana szerezni, másképp 
megbukik a hölgyeknél! Zöld lehet az élet aranyfája, de arcszínnek azért a zöld mégsem ajánlatos. 
Persze fenemód
anémiás - folytatta, és minden teketória nélkül odalépett Hans Castorphoz, mutató és középső 
ujjával lehúzta alsó szemhéját. - Természetesen, amint mondtam, fenemód anémiás. Tudja, mit? 
Nem is volt olyan ostoba dolog, hogy egy kis időre magára hagyta drágalátos szülővárosát. 
Nagyszerű intézmény az a Hamburg, évente bőséges kontingenst szállít nekünk azzal a csuromvíz-
meteorológiájával. De ha szabad ez alkalomból egy szerény tanáccsal szolgálnom... teljesen sine 
pecunia, tetszik tudni... amíg itt van, csináljon mindent végig, amit az unokafivére csinál. A maga 
esetében nem tehet az ember okosabbat, mint hogy egy kis ideig úgy éljen, mintha könnyű 



tuberculosis pulmonum-a volna, és egy kis fehérjét szedjen fel... Tudniillik ez fura egy história itt 
minálunk a fehérjeanyagcserével: az általános égés fokozódik, de a szervezetben mégis fehérje 
rakódik le... No és maga, Ziemssen? Szépen aludt? Derék dolog! No hát, akkor indulás, gyerünk 
andalogni! De csak egy félórát, ne tovább! És utána szájba dugni azt a higanyszivart! És mindig 
szépen felírni az eredményt, Ziemssen! Szolgálatilag! Lelkiismeretesen! Szombaton látni akarom a 
görbét! És a tisztelt bátyjaura is mindjárt mérőzködjék egy füst alatt. A lázmérés sohasem árt. Jó 
reggelt, uraim! Jó mulatást! Jó reggelt... jó reggelt... - És Krokowski doktor kíséretében el 
vitorlázott, karját lóbálva, tenyerét hátrafelé fordítva, s jobbra-balra kérdezgetve, „szépen" aludtak-
e, amire túlnyomóan igenlő válaszokat kapott.
INCSELKEDÉS. UTOLSÓ KENET. FÉLBESZAKADT DERÜLTSÉG
- Nagyon kellemes ember! - jegyezte meg Hans Castorp, mikor a fülkéjében a postát osztályozó 
sánta portás barátságos köszöntése után kiléptek a kapun a szabadba. Ez a porta a fehérre meszelt 
épület délkeleti oldalán nyílt; az épület középső része egy emelettel magasabb volt a két szárnynál, s 
palaszürke vasbádoggal fedett tömpe óratorony koronázta. Ha az ember ezen a portán lépett ki, nem 
érintette az elrekesztett kertet, hanem mindjárt a szabadba ért ki, lankás hegyi rétek emelkedtek 
előtte, melyeken egy-egy mérsékelt magasságú erdei fenyő és a földön kúszó törpefenyő feketéllett. 
Az út, amelyen elindultak - a völgybe levezető kocsiúton kívül ez az egy jöhetett számba -, enyhén 
emelkedve vezetett el balra a szanatórium háta mögött, a konyhai, gazdasági fronton, ahol a 
pincelépcső rácsánál nagy bádog szemetesvödrök álltak; az út még egy darabig ugyanabban az 
irányban folytatódott, majd éles könyökkel jobbra kanyarodott, és egyre meredekebbé válva 
vezetett fölfelé a gyér fákkal benőtt hegyoldalban. Kemény, vörhenyeges színű, kissé még nedves 
volt az út; két oldalán itt-ott kőtömbök hevertek. A két fiatalember korántsem végezte magánosan 
sétáját. Nyomon követték őket olyanok, akik nem sokkal utánuk fejezték be reggelijüket, és 
hazatérő csoportok jöttek velük szemben a hegyről lefelé haladó emberek topogó lépteivel.
- Nagyon kellemes ember! - ismételte Hans Castorp. - Milyen fordulatosan beszél, öröm hallgatni. 
Hőmérő helyett „higanyszivar", ez igazán remek, mindjárt megértettem... De most rágyújtok egy 
igazira - mondta és megállt. - Már nem bírom ki tovább. Tegnap dél óta nem szívtam semmi 
rendeset... Bocsánat! - Ezüstmonogramos disznóbőr tárcájából kivett egy Maria Mancinit, egy szép 
példányt a legfelső sorból, féloldalán lelapítottat, amit különösen kedvelt; egy óraláncán hordott, 
szögletesen metsző kicsiny szerszámmal levágta a hegyét, lángra lobbantotta zseböngyújtóját, és 
néhány odaadón pöfékelő szívással meggyújtotta az eléggé hosszú, elöl tompa végű szivart. - így ni! 
- mondta elégedetten. - Most aztán folytathatjuk az andalgást. Te persze nem dohányzól csupa 
ügybuzgalomból, ugye?
- Hiszen sose szívok - felelte Joachim. - Miért dohányoznék éppen itt?
- Nem értem! - mondta Hans Castorp. - Egyáltalán nem értem, hogy lehet az, hogy valaki nem 
dohányzik. Hiszen az élet legjobb részétől fosztja meg magát, a képzelhető legnagyobb élvezettől! 
Ha fölébredek, már örülök, hogy napközben dohányozhatok, ha eszem, megint csak annak örülök, 
valójában azt mondhatom, csak azért eszem, hogy utána rágyújthassak, ha ezzel persze túlzok is egy 
kicsit. De egy nap dohányzás nélkül számomra a kietlenség netovábbja lenne, végképp sivár és 
vigasztalan nap, és ha egy reggel azt kellene mondanom: ma nincs mit szívnom, hát azt hiszem, 
nem is lenne bátorságom fölkelni az ágyból, igazán mondom, fekve maradnék. Nézd, ha jól ég a 
szivarom... persze az kell, hogy jól szeleljen, és oldalt ne legyen huzata, mert az szörnyen 
bosszantó... szóval: ha van egy jó szivarom, akkor biztonságban vagyok, akkor a szó szoros 
értelmében nem érhet semmi baj. Ez éppen olyan, mint amikor az ember a tengerparton fekszik: 
akkor, ugye, fekszik a tengerparton, és egyébre nincs szüksége, se munkára, se szórakozásra... Hál' 
istennek, az egész világon dohányoznak, ez a szokás, legjobb tudomásom szerint, sehol sem 
ismeretlen, akárhová vetődjék is az ember. Még a sarkkutatók is bőségesen ellátják magukat 
dohányneművel a fáradságos expedíciókra, ennek mindig megörültem, valahányszor olvastam. Mert 
az embernek nagyon rosszul mehet sora... tegyük fel, hogy nagy nyomorúságba jutnék: amíg 
megvolna a szivarom, addig kibírnám, ezt tudom, a szivar átsegítene a bajon.
- Akárhogy vesszük - mondta Joachim -, kicsit nyimnyám dolog, hogy ennyire ragaszkodól hozzá. 
Behrensnek igaza van: civil vagy... ő ezt persze elismerésnek szánta, de javíthatatlan civil vagy, itt 



van a
kutya eltemetve. Egyébként egészséges ember vagy, azt tehetsz, amit akarsz - tette hozzá, és a 
szeme elfátyolosodott.
- Egészségesnek egészséges vagyok, kivéve a vérszegénységemet - felelte Hans Castorp. - Szó, ami 
szó, eléggé nyersen megmondta, hogy zöld a képem. De igaznak igaz, magamnak is feltűnt, hogy 
hozzátok képest zöld vagyok idefenn; odahaza nem is vettem észre. Másrészt persze kedves tőle, 
hogy ellát jó tanácsokkal, teljesen sine pecunia, ahogyan kifejezte. Szívesen rászánom magam, hogy 
megfogadjam a tanácsait, és a te életmódod szerint igazodjam... mi egyebet is tehetnék nálatok 
idefenn, meg nem is árthat, ha Isten nevében egy kis fehérje rakódik le a szervezetemben, ámbár 
kissé utálatosan hangzik, azt meg kell adni.
Joachim egyszer-kétszer köhécselt jártában; a kaptató szemlátomást megerőltette. Mikor 
harmadszor is köhögni kezdett, homlokát redőkbe vonta és megállt.
- Eredj csak előre - mondotta.
Hans Castorp továbbsietett, nem is fordult hátra. Majd meglassította lépteit, s végül szinte megállt, 
mert úgy tetszett, messze maga mögött hagyta Joachimot. De még most sem fordult meg.
Kétnembeli üdülővendégek csoportja jött vele szemben; már messziről meglátta őket, amint a lejtőt 
felező sima úton közeledtek; most lefelé dobogtak, egyenesen feléje, már a hangjuk is hallatszott. 
Hatan vagy heten lehettek, különböző korúak, voltak közöttük egészen fiatalok s néhányan már 
valamicskével korosabbak. Hans Castorp oldalvást billentett fejjel nézte őket, miközben gondolatai 
Joachimnál időztek. Hajadonfőtt voltak, napbarnított arcúak, a hölgyek tarka szvetterben, az urak 
jórészt felöltő nélkül, sőt bot nélkül, mint aki csak úgy, minden teketória nélkül, zsebrevágott kézzel 
lejön a ház elé, hogy néhány lépést tegyen. Lefelé jöttek, s ez nem kíván komoly erőfeszítést, 
csupán játékos fékezést, a láb kimerevítését, nehogy az ember futásnak, botladozásnak eredjen, s 
mivel az ereszkedés így voltaképp nem volt egyéb, mint lefelé szállás, járásukban volt valami 
szárnyaló és könnyelmű, s ez átterjedt arckifejezésükre, egész megjelenésükre, olyannyira, hogy a 
kívülálló bízvást kívánhatta, bárcsak hozzájuk tartoznék.
Most odaértek hozzá. Hans Castorp tisztán láthatta arcukat. Nem mindegyiket égette meg a nap, két 
hölgy kirítt sápadtságával; az egyik vékony, mint a vessző, s arca elefántcsont fehérségű, a másik 
kicsi, kövér, kellemetlenül májfoltos. Valamennyien Hans Castorpra néztek, közös orcátlan 
mosolygással. Egy zöld szvetteres, rosszul fésült, nyurga fiatal lány, kinek bárgyú szeme félig 
lezárult álmosan, közvetlenül Hans Castorp mellett húzott el, karjával majdnem megérintette. És 
eközben fütyült... Nem, hát ez igazán őrjítő volt! Odafütyült, de nem a szájával, azt nem is 
csücsörítette, hanem ellenkezőleg, szorosan összezárta ajkait. Belőle fütyült, a lányból, miközben 
ránézett Hans Castorpra, bárgyún és félig lezárt szemmel; rendkívül kellemetlen fütyülés volt, 
érdes, éles, mégis tompa, elnyújtott s a vége felé ereszkedő hangú, leginkább azokra a vásári 
gumimalacokra emlékeztetett, amelyek egyre apadó testtel, panaszos sivítással eresztik ki a beléjük 
fújt levegőt. Ilyen sípolás tört elő a leány melléből valami megmagyarázhatatlan módon - azután 
elvonult társaságával.
Hans Castorpnak a földbe gyökerezett a lába, szeme a messzeségbe révedt. Azután gyorsan 
megfordult, és annyit mindenesetre megértett, hogy ez a fertelem: tréfa volt, előre megbeszélt 
ugratás, mert az elvonulok vállán látta, hogy nevetnek; egy duzzadt ajkú, alacsony termetű ifjonc, 
aki mindkét kezét nadrágzsebébe mélyesztve meglehetős illetlenül ráncolta fel hátul a kabátját, 
leplezetlenül vissza is fordult feléje, és nevetett... Eközben Joachim is odaért. Üdvözölte a 
csoportot, szokott lovagi módján félreállt, és cipője sarkát összezárva meghajolt; azután csatlakozott 
unokabátyjához, és szelíden nézett rá.
- Mért vágsz ilyen fancsali képet? - kérdezte.
- Fütyül! - válaszolta Hans Castorp. - Fütyült a hasával, ahogy elment mellettem, mivel magyarázod 
ezt?
- Ennyi az egész ? - nevetett Joachim megvetőn. - Nem a hasával fütyül, te szamár. Kleefeld 
kisasszony volt, Hermine Kleefeld. A pneumothoraxával fütyül.
- Mijével? - érdeklődött Hans Castorp. Rendkívül izgatott volt, maga sem tudta, milyen irányban. 
Sírás és nevetés közt ingadozott, amikor hozzátette: - Nem kívánhatod, hogy megértsem az 



abrakadabrátokat.
- Gyere már tovább! - sürgette Joachim. - Séta közben is elmagyarázhatom. Gyökeret vertél? A 
pneumothorax valamennyire sebészeti dolog, amint magad is kitalálhatod, ez egy műtét, amelyet 
gyakran végeznek idefenn. Behrensnek óriási gyakorlata van benne... Ha az egyik tüdő nagyon 
rossz állapotban van, tudod, a másik azonban egészséges vagy viszonylag egészséges, akkor a beteg 
tüdő működését egy időre kikapcsolják, nyugalomba helyezik, hogy kíméljék... Vagyis: itt fölvágják 
az embert, valahol itt oldalt, én persze nem tudom pontosan a helyet, de Behrensnek a kisujjában 
van az egész. És aztán gázt engednek az ember mellkasába, tudod, nitrogént, és így üzemen kívül 
helyezik az elsajtosodott tüdőlebenyt. A gáz persze nem tart sokáig, körülbelül kéthetenként meg 
kell újítani... az embert feltöltik, így képzeld el valahogyan. És ha ezt egy esztendeig folytatják, 
vagy még tovább, akkor a tüdő a kényszerű pihenésben meggyógyulhat. Nem mindig, persze, sőt 
eléggé kockázatos vállalkozás. De állítólag szép eredményeket érnek el vele. Mindegyiknek 
pneumothoraxa van, az egész társaságnak, akit itt láttál. Frau Iltis is velük volt, az a májfoltos,
meg Levi kisasszony, az a sovány, emlékszel rá... sokáig feküdt ágyban. Megbarátkoztak egymással, 
mert az ilyesmi
persze összehozza az embereket, és most „Feküdő Egylet"-nek nevezik magukat, ezen a néven 
ismerik őket itten. De az egylet büszkesége Hermine Kleefeld, mert ő fütyülni is tud a 
pneumothoraxával, ez egy adottság, csak kevesen tudják. Hogy hogyan csinálja, azt nem tudnám 
neked megmondani, ő maga sem tudja pontosan meghatározni. De ha gyorsan jár, akkor fütyül a 
mellkasürege, és ezt persze arra használja, hogy megijessze az embereket, különösen az újonnan 
érkezett betegeket. Azt hiszem egyébként, hogy nitrogént pazarol vele, mert hetenként kell tölteni.
Hans Castorp most már nevetett: izgalma Joachim szavainak hatására a vígság irányában dőlt el, 
jártában eltakarta szemét, előregörnyedt, s vállát halk, szapora kuncogás rázta.
- Hivatalosan bejegyezték az egyesületet? - kérdezte. Nehezére esett a beszéd; hangja sírósan, 
majdnem jajveszékelve szólt az elfojtott nevetéstől. - És alapszabályaik is vannak? Milyen kár, 
hogy te nem vagy tagja az egyletnek, akkor talán engem is befogadnának mint díszvendéget vagy... 
poharastársat... Mért nem kéred meg Behrenst, hogy részlegesen helyezzen üzemen kívül? Hátha te 
is tudnál fütyülni, ha nagyon akarnád, elvégre ezt is meg lehet tanulni... Jaj, ennél mulatságosabbat 
még soha életemben nem hallottam! - lihegte levegő után kapkodva. - Ne haragudj, hogy így 
beszélek róla, de hiszen ők maguk is túláradón jókedvűek, ezek a pneumatikus barátaid. Ahogy itt 
jöttek lefelé... És ha meggondolom, hogy ez a „Féltüdő Egylet"!! Rám fütyül: „Tiuuu!" ...A 
bolondos nő személy. Hiszen ezek nem férnek a bőrükbe! Miért olyan kicsapongók, te, meg tudnád 
ezt magyarázni?
joachim egy ideig keresgélte a választ.
- Istenem - mondta azután -, olyan szabadok!... Úgy értem, hiszen fiatalok, és az idő nem játszik 
szerepet az életükben, és a végén talán meghalnak. Miért vágjanak komoly képet? Néha azt 
gondolom, betegség és halál igazából nem is komoly dolog, hanem inkább egyfajta lógás; 
komolyság voltaképpen csak a lenti életben van. Azt hiszem, idővel majd te is megérted ezt, ha 
tovább leszel idefenn.
- Bizonyosan - mondta Hans Castorp. - Magam is úgy hiszem. Hiszen máris nagyon érdekeltek 
engem, mármint ti fentiek, és ha az ember érdeklődik, ugye, akkor a megértés már nyomon 
következik... De mi bajom? Nem ízlik! - kiáltott fel, és szivarját vizsgálgatta. - Már egész idő alatt 
azon gondolkozom, hogy mi lelt, és most veszem észre, hogy Maria nem ízlik. Olyan íze van, mint 
a papírmasénak, mondhatom neked, olyan, mintha elrontottam volna a gyomromat. Érthetetlen! 
Igaz, a szokottnál többet reggeliztem, de ez nem lehet az oka, mert ha az ember sokat eszik, akkor 
különösen ízlik a szivar. Mit gondolsz, talán azért nem ízlik, mert olyan nyugtalanul aludtam? 
Hátha ez kavarta fel a szervezetemet. Nem, hiába, el kell dobnom! - folytatta újabb kísérletezés 
után. - Minden szippantás újabb csalódás; semmi értelme, hogy erőltessem. - S pillanatnyi tétovázás 
után ledobta szivarját a lejtőn, a nedves csereklye közé. - Tudod, mivel függ össze meggyőződésem 
szerint? - kérdezte azután. - Szent meggyőződésem szerint ezzel az átkozottul égő arcommal függ 
össze, ami reggel óta már megint kínoz... Ördög tudja, állandóan úgy érzem, mintha szégyenpírban 
égne az arcom. Te is tapasztaltál ilyesmit, amikor feljöttél?



- Hogyne - válaszolta Joachim. - Eleinte én is furcsán éreztem magam. Ne törődjél vele! Hisz 
mondtam előre, nem könnyű itt megszokni. De majd rendbe jössz megint. Nézd, ennek a padnak 
milyen kellemes a fekvése. Üljünk le egy kicsit, azután forduljunk vissza, fekvőkúrára kell 
mennem.
Az út már nem emelkedett. Egyenesen futott tovább Davos-Platz irányában, a hegyoldalnak 
körülbelül egyharmad-magasságában, és a szélben megdőlt magas, keskeny erdei fenyők között 
szép kilátás nyílt az erősebb megvilágításban fehérlő üdülőtelepre. A kezdetlegesen ácsolt pad, 
amelyre leültek, háttal a meredek hegyoldalnak támaszkodott. Közvetlenül mellette csermely folyt 
le a völgybe, nyitott folyókában bugyborékolva, csobogva.
Joachim fel akarta sorolni unokafivérének a felhőbe borult havas csúcsok nevét, amelyek délről 
elzárni látszottak a völgyet, és szöges botja végével mutogatott rájuk. Hans Castorp azonban csak 
hébe-hóba pillantott fel, előrehajolva ült a padon, ezüstveretes, városias sétapálcája végével ábrákat 
rajzolgatott a homokba, és egyébre volt kíváncsi.
- Mit is akartam kérdezni... - kezdte. - Egyszóval az az eset a szobámban éppen akkor halt meg, 
amikor megérkeztem. És egyébként... sok haláleset fordult már elő, amióta itt vagy ?
- Valószínűleg jó néhány - felelte Joachim. - De diszkréten kezelik, érted, az ember semmit sem tud 
meg róla, vagy legfeljebb csak utóbb, alkalomadtán, szóval szigorúan titkolják, ha valaki meghal, 
tekintettel a páciensekre, kivált a hölgyekre, nehogy hisztériába essenek. Észre sem veszed, ha 
meghal melletted valaki. A koporsót is kora reggel hozzák fel, amikor még alszol, és elszállítani is 
olyankor szokás az illetőt, amikor nem vesszük észre, például étkezés idején.
- Hm - mondta Hans Castorp, és tovább rajzolgatott. - Vagyis a színfalak mögött játszódik le az 
ilyesmi.
- Igen, úgy is mondhatjuk. De a minap, megállj, lehet annak vagy nyolc hete...
- Akkor nem mondhatod, hogy a minap - jegyezte meg Hans Castorp szárazon, tárgyilagosan.
- Hogyan? Hát akkor nem a minap. Milyen aprólékos vagy! Hiszen csak úgy találomra mondtam az 
időpontot. Tehát egy idővel ezelőtt egyszer mégis beláttam a színfalak mögé, merő véletlenből, úgy 
emlékszem rá, mintha tegnap történt volna. Akkor történt, amikor a kis Hujus lánynak, a katolikus 
Barbara Hujusnak hozták a viatikumot, tudod, a halotti szentséget, az utolsó kenetet. Még fenn járt, 
amikor én idejöttem, és néha olyan túláradóan jókedvű tudott lenni, tudod, úgy csintalankodott, 
mint egy süldő lányka. De aztán rohamosan ment lefele, már nem kelt föl az ágyból, három 
szobányira feküdt tőlem, aztán eljöttek a szülei, no és a végén elhívták a papot. Délután jött, amikor 
mind lenn teáztunk, egy lélek sem járt a folyosón. De képzeld, én elaludtam, a délutáni fekvőkúrán 
elnyomott az álom, és nem hallottam a gongot; elkéstem egy negyedórát. Így aztán a döntő 
pillanatban nem voltam ott, ahol a többiek, hanem a színfalak mögé kerültem, ahogy kifejezted, és 
ahogy végigmegyek a folyosón, szembejönnek velem, csipkeingben, és elöl a kereszt, aranykereszt 
lámpákkal, az egyik vitte előttük, úgy, mint a janicsárcsörgőt a rezesbanda előtt.
- Ez nem megfelelő hasonlat - jelentette ki Hans Castorp megrovóan.
- Olyannak láttam. Önkéntelenül az jutott eszembe. De hallgasd tovább. Szóval jönnek felém, egy-
kettő, egy-kettő, gyorslépésben, hárman voltak, ha jól emlékszem, elöl az, aki a keresztet vitte, 
aztán a pap, orrán szemüveg, leghátul egy gyerek füstölővel. A pap a melléhez szorította a lefödött 
oltári-szentséget, és ájtatosan félrehajtotta fejét, mert hát tudod, nekik ez a szentek szentje.
- Éppen azért - mondta Hans Castorp. - Éppen azért csodálkozom, hogy a janicsárcsörgőt 
emlegeted.
- Jó, jó. Ha ott lettél volna, te se tudnád, milyen arcot vágj az egészhez. Olyan volt, hogy álmodni 
lehetne róla...
- Milyen tekintetben?
- Mindjárt elmondom. Gondolkozni kezdtem tehát, hogy miképpen viselkedjem az adott 
körülmények között. Kalapom nem volt, hogy levegyem...
- Látod! - szakította félbe újra Hans Castorp. - Látod, hogy muszáj kalapot viselni! Persze föltűnt 
nekem, hogy ti idefenn nem hordtok kalapot, pedig kell hordani, hogy legyen az embernek mit 
levennie, amikor az alkalom úgy kívánja. No és hogy volt tovább ?
- Félrehúzódtam - folytatta Joachim -, és a falhoz álltam, tiszteletteljes tartással, és egy kissé 



meghajoltam, amikor odaértek hozzám... épp a Hujus lány szobája előtt történt, a hu-szonnyolcas 
szám előtt. Azt hiszem, a papnak jólesett, hogy köszöntem, udvariasan visszaköszönt, és levette a 
birétumát. De akkor már meg is álltak, a füstölös ministránsgyerek bekopog, és lenyomja a 
kilincset, és előreengedi a főnökét az ajtón. És most képzeld el, mi történt, képzeld el ijedelmemet, 
éld bele magad a helyzetembe! Abban a pillanatban, amikor a pap a küszöbre lép, odabenn iszonyú 
hertyegés kezdődik, olyan rikácsolás, amihez foghatót még életedben nem hallottál, három vagy 
négy szaggatott sikoltás, és aztán elnyújtott ordítás, szünet és tagolás nélkül, nyilván eltátott szájjal, 
a-ahhh, de tudod, annyi panasz volt benne és rémület és ellenkezés, hogy az leírhatatlan, és volt 
benne valami szörnyűséges könyörgés is, és akkor egyszerre tompán, siketen kongott, mintha a föld 
alól szólna egy mélységes mély pincéből.
Hans Castorp heves mozdulattal odafordult unokaöccséhez.
- A Hujus lány volt az, aki sikoltozott? - kérdezte magánkívül. - És hogyhogy: a pincéből?
- A paplan alá bújt! - magyarázta Joachim. - Képzeld el, hogy mit éreztem! A pap ott állt a 
küszöbön, és megnyugtató szavakat mormolt, még most is látom, mindig előrenyújtotta a nyakát, 
amikor beszélt, aztán meg visszahúzta. A kereszthordozó meg a ministránsgyerek ott álltak az 
ajtóban, nem tudtak se belépni, se visszahúzódni. Én pedig beláttam közöttük a szobába. Éppolyan 
szoba, mint a tiéd vagy az enyém, az ágy az ajtótól balra áll a fal mellett, az ágya fejénél többen 
álltak, a hozzátartozói persze, a szülei, és ők is csitították, beszéltek az ágynak, de nem látszott 
benne egyéb, csak egy alaktalan tömeg, ami könyörgött, tiltakozott és rúgkapált.
- Azt mondod, rúgkapált?
- Inaszakadtáig! De hiába, nem használt, fel kellett vennie az utolsó kenetet. A pap odalépett hozzá, 
a két kísérője is belépett, az ajtót becsukták. De még előbb láttam: a Hujus lány feje egy pillanatra 
előbukkan a paplan alól, világosszőke haja ziláltan hull az arcába, és tágra nyílt szemmel mered a 
papra, tudod, egészen sápadt, színtelen volt a szeme... és aztán nagy sikoltozva, jajgatva megint a 
paplan alá bújik.
- És ezt csak most mondod el ? - szólt Hans Castorp némi hallgatás után. - Nem értem, miért nem 
említetted már tegnap este! De hát, édes Istenem, mégis rengeteg életerő lehetett még benne, ha 
ennyire védekezett. Hisz ahhoz erő kell. Nem lenne szabad papért küldeni, amíg a beteg egészen el 
nem gyengül. - Elgyengült ő már... - válaszolta Joachim. - Ó, temérdek mesélnivaló lenne még... 
nem könnyű kiválogatni, hogy hol is kezdje az ember. Ó, gyengének elég gyenge volt a kis Hujus 
lány, csak az ijedség öntött bele annyi erőt. Mert hát iszonyúan megijedt, amikor észrevette, hogy 
meg kell halnia. Fiatal lánynál megbocsátható az efféle. De
néha férfiak is viselkednek olyasformán, és ez persze megbocsáthatatlan nyim-nyámság. Behrens 
egyébként tud velük bánni, megfelelő hangot használ velük ilyen esetekben.
- Milyen hangot? - kérdezte Hans Castorp, szemöldökét összevonva.
- Azt mondja nekik: „Ne csináljon ilyen cirkuszt!" - válaszolta Joachim. - Legalábbis a minap azt 
mondta az egyiknek... a főápolónőtől tudjuk, aki jelen volt, és segített lefogni a haldoklót. Tudod, az 
is a végén szörnyű jelenetet rendezett, és a világért sem akart meghalni. És akkor Behrens 
ráripakodott: „Ne csináljon, kérem, ilyen cirkuszt!" - mondta neki, és a beteg elcsöndesedett, és 
aztán már egész nyugodtan halt meg.
Hans Castorp tenyerével a combjára csapott, hátát a pad támlájának vetette, és felnézett az égre.
- No hát, tudod, ez mégis egy kicsit sok! - kiáltott fel. - Ráripakodik, és azt mondja neki: „Ne 
csináljon ilyen cirkuszt!" Egy haldoklónak! Ez igazán több a soknál! Egy haldokló bizonyos 
tekintetben tiszteletre méltó. Mégse lehet csak úgy... oda se neki!... A haldokló bizonyos fokig szent, 
legalábbis az én véleményem szerint.
- Nem tagadom - mondta rá Joachim. - De ha mégis nyimnyámul viselkedik...
- Nem, nem! - tiltakozott Hans Castorp olyan nagy hévvel, mely sehogy sem állt arányban Joachim 
ellenállásával. - Nem tágítok attól a nézetemtől, hogy a haldokló magasabb rendű, mint egy olyan 
akárki senkiházi, aki jön-megy és röhög, és pénzt keres, és tömi a hasát! Ez nem lehet úgy... - és a 
hangja gyanúsan elcsuklott. - Nem lehet csak úgy elintézni... - és szava hahotába fúlt, erőt vett rajta 
a nevetés, a tegnap esti, mélyről jövő, egész testét megrázó, szűnni nem akaró hahota, mely lezárta 
szemét, és könnyeket préselt ki szemhéja alól.



- Csitt! - intett Joachim hirtelen. - Hallgass! - suttogta, és lopva oldalba bökte féktelenül hahotázó 
unokabátyját. Hans Castorp könnyein át felpillantott.
Balról az úton idegen közeledett, egy törékeny úr, kackiásan pödrött fekete bajsza volt és világos-
kockás pantallója. Odaérkezvén, üdvözölték egymást Joachimmal; az idegen köszöntése precízen és 
dallamosan csengett, majd lábát keresztbe téve, botjára támaszkodva, kecses testtartással megállt 
előttük.
SATANA
Korát nehéz lett volna megbecsülni, harminc és negyven közt lehetett, mert ha megjelenése 
egészben véve fiatalos volt is, haja a halántékán már erősen deresedett, feljebb pedig észrevehetően 
megritkult, s a gyér maradékba kopasz sarok öblösödött fel, homlokát magasítva. Öltözéke, 
világossárgával kockázott bő nadrág és darócszerű anyagból készült, kétsoros gombolású, feltűnően 
széles hajtókás hosszú kabát, korántsem lépett fel az elegancia igényével: kereken kihajlított 
keménygallérjának széle kirojtosodott a sok mosásban, fekete nyakkendője kopott volt, és kézelőt 
nyilvánvalóan nem viselt, ezt Hans Castorp mindjárt észrevette a kabátja ujján, ahogy petyhüdten 
lötyögött csuklója körül. Mindamellett tisztán látta, hogy úriemberrel áll szemben, az idegen 
kifinomult arckifejezése, kellemes tartása minden kétséget eloszlatott eziránt. Kopottságnak és 
kellemnek ez a keveréke, hozzá a fekete szemek és a lágyan kacskaringózó bajusz - mindez 
nyomban bizonyos külországbeli zenészekre emlékeztette Hans Castorpot, akik karácsonytájt 
otthon az udvarban muzsikáltak, s bársonyos tekintetüket az emeletekre függesztve, kitartották nagy 
karimájú kalapjukat, hogy az ablakokból egy-egy tízpfennigest vessenek bele. „Kintornás!" - 
gondolta magában Hans Castorp, s így cseppet sem lepődött meg a néven, amely megütötte fülét, 
mikor Joachim felállt a padról, és kissé elfogódottan bemutatta őket egymásnak:
- Unokabátyám, Castorp ... Settembrini úr.
Hans Castorp is felállt köszönni, arca még magán viselte előbbi túláradó derültségrohamának 
nyomait. Az olasz azonban udvariasan kérte mindkettőjüket, ne zavartassák magukat 
kényelmükben, visszatessékelte őket ülőhelyükre, ő maga pedig kecses testtartásával állva maradt 
előttük. Ahogy ott állt, és a két fiatalembert, de kivált Hans Castorpot, szemlélte, elmosolyodott, és 
szája egyik sarkának ez a finom, kissé gúnyos elmélyülése, fodrozódása a tömött bajusz felfelé 
ívelő szép kunkorodása alatt, sajátosan hatott az emberre: mintegy szellemi tisztaságra és éberségre 
ösztökélte, s a nevetéstől ittas Hans Castorpot is abban a pillanatban úgy kijózanította, hogy 
elröstellte magát. Settembrini azután megszólalt:
- Látom, az urak derűs hangulatban vannak... minden okuk megvan rá! Gyönyörű reggel! Kék az 
ég, nevet a nap... - és karja könnyed, tökéletes ívelésével égnek lendítette kicsiny, sárgás bőrű kezét, 
s ugyanakkor rézsútos, vidám pillantást küldött utána. - Az ember valóban hajlandó elfelejteni, hogy 
hol van.
Kiejtése cseppet sem volt idegenszerű, legfeljebb a nagyon is gondosan képzett hangzókon érződött 
a külföldi. Ajkai látható élvezettel formálták a szavakat, s hallgatni is élvezet volt.
- Kellemes volt az útja ide fel, uram? - fordult Hans Castorphoz. - És az ítéletét már megkapta? Úgy 
értem: megejtették-e már az első vizsgálat komor ceremóniáját? - Itt voltaképp el kellett volna 
hallgatnia, s várnia, ha valóban kíváncsi a válaszra; mert feltette kérdését, és Hans Castorp éppen 
felelni készült. De az idegen
nyomban tovább kérdezett: - És tűrhető volt az eredmény? Jókedvéből... - s itt egy pillanatra 
elhallgatott, és szája sarka még erősebben fodrozódott - jókedvéből egymással ellentétes 
következtetések vonhatók le. Vajon hány hónapot sózott önre a helybeli Minos és Rhadamanthys? - 
A „rásózott" kifejezés különösen mulatságosan hatott a szájából. - Becsüljem fel? Hatot? Vagy 
mindjárt kilencet? Hisz nem fukarkodnak...
Hans Castorp hüledezve nevetett, s közben lázasan kutatott emlékezetében, hogy ki is volt az a 
Minos és Rhadamanthys.
- Hogyhogy... - hebegte. - De nem, tévedni tetszik, Szeptem...
- Settembrini - helyesbített az olasz tisztán, lendületesen, és bohócosan meghajolt.
- Settembrini úr... bocsánat. Egyszóval tévedni tetszik. Én nem is vagyok beteg. Csak látogatóba 
jöttem az unokaöcsémhez néhány hétre, és ez alkalommal egy kicsit ki akarom magam pihenni...



- A teremtésit, tehát nem közénk való? Ön egészséges? Csak hospitál nálunk, mint Odysseus az 
árnyak birodalmában ? Minő merészség leszállni a mélybe, ahol a holtak honolnak testetlenül, 
értelmetlenül...
- A mélybe, Settembrini úr? Már engedelmet kérek! Hisz kereken ötezer lábnyit kapaszkodtam fel 
ide magukhoz...
- Ez csak a látszat! Szavamra mondom, merő képzelődés - jelentette ki az olasz határozott 
kézlegyintéssel. - Mi nagyon, nagyon mélyre süllyedtünk, igaz-e, hadnagy úr? - fordult Joachimhoz. 
Joachim szemlátomást örvendezett a megszólításnak, ezt azonban leplezni próbálta, és megfontoltan 
válaszolt:
- Bizony, mind elbutulunk egy kicsit idefenn. De hát az ember megint összeránthatja magát.
- Igen, magából kinézem, maga becsületes ember - mondta Settembrini. - Úgy, szo, szo, szo - 
mondta azután háromszor egymás után, élesen sziszegő „sz"-ekkel, Hans Castorp felé fordulva, s 
aztán ugyancsak háromszor halkan csettintett nyelvével. - Szi, szi, szí - ismételte megint csak 
háromszor, s ezenközben farkasszemet nézett az újonccal, olyan merőn, hogy tekintete elrévedt, 
szinte nemlátóvá rögződött. Majd ismét megélénkült a pillantása, és így folytatta: - Tehát önként jött 
fel mihozzánk, akik olyan mélyre süllyedtünk, s egy ideig boldogítani óhajt bennünket társaságával. 
Szép, igazán szép. És mennyi időre tervezi itt-tartózkodását? Tudom, nem illik ilyesmit kérdezni. 
De mégis nagyon érdekel, szeretném tudni, mennyit szán az ember az effélére, ha maga diktál és 
nem Rhadamanthys.
- Három hétre jöttem - válaszolta Hans Castorp könnyedén s kissé magakelletőn, mert észrevette, 
hogy irigylik.
- O áh, három hétre! Hallotta ezt, hadnagy úr? Nem szemtelenség, vagy majdnem az, kijelenteni: 
három hétre jöttem, és aztán elutazom? Mi idefenn nem ismerjük a hetet, mint időegységet, uram, 
engedje meg, hogy kioktassam. Legkisebb egységünk a hónap. Nagystílűen számolunk... ez az 
árnyak előjoga. Van még egynéhány, valamennyi ehhez hasonló jellegű. Szabad kérdeznem, milyen 
hivatást gyakorol odalenn az életben... helyesebben, milyen hivatásra készül? Amint látja, nem 
fékezzük kíváncsiságunkat. A kíváncsiságot is előjogaink közé számítjuk.
- De kérem, tessék csak! - mondotta Hans Castorp. És megadta a kívánt felvilágosítást.
- Hajóépítő mérnök! Hát ez nagyszerű! - kiáltott fel Settembrini. - Higgye el, minden csodálatom az 
öné, noha az én képességeim más területen mozognak.
- Settembrini úr literátus - magyarázta Joachim kissé zavartan. - Német folyóiratoknak nekrológot 
írt Carducciról... Carducciról, tudod. - És zavara még fokozódott, mikor unokabátyja csodálkozva 
nézett rá, mintha ezt mondaná: „Ugyan mit tudsz te Carducciról? Éppoly keveset, mint én, azt kell 
hinnem.
Az olasz bólintott.
- Igen, ez igaz - mondotta. - Abban a kitüntetésben részesültem, hogy beszélhettem honfitársaiknak 
erről a nagy poétáról és szabadgondolkodóról, midőn élete lezárult. Ismertem, őt, bízvást 
nevezhetem magam tanítványának. Bolognában a lábánál ültem. Neki köszönhetem, ami derűt s 
műveltséget a magaménak mondhatok. De most önről beszéltünk. Hajóépítő mérnök! Tudja-e, 
uram, hogy percről percre növekszik a szememben? Úgy ül itt előttem, mint a munka és a technikai 
lángelme világának képviselője!
- De Settembrini úr! Hiszen én voltaképp még diák vagyok, most kezdem csak az életet.
- Persze, persze, és minden kezdet nehéz. Általában: minden munka nehéz, amely megérdemli a 
munka nevet, nemgondolja?
- Az ám, hogy az ördögbe is! - kiáltott fel Hans Castorp, és ez szívből jött.
Settembrini hirtelen felrántotta a szemöldökét.
- Ejha, még az ördögöt is tanúnak hívja, hogy ezt megerősítse? Magát a sátánt? Tudja-e, hogy nagy 
tanítómesterem himnuszt írt hozzá?
- Hogyan? - álmélkodott Hans Castorp. - A sátánhoz?
- Bizony, őhozzá. Hazámban néha éneklik is, ünnepi alkalmakkor. O salute, o Satana, o Ribellione, 
o forza vindice della Ragione... Gyönyörű! De alig hiszem, hogy ez ugyanaz az ördög, akire maga 
gondolt, mert ez



kitűnő viszonyban van a munkával. Az a másik, akire maga célzott, gyűlöli a munkát, mert 
félnivalója van tőle, s feltehetően ő az, akiről azt tartja a közhiedelem, hogy a kisujjunkat se 
nyújtsuk neki...
A derék Hans Castorp megrökönyödve hallgatta az idegen tirádáját. Olaszul nem értett, s a többihez 
sem igen volt bizalma. Amolyan vasárnapi prédikáció íze volt az egésznek, noha ékelődő, társalgó 
modorban hangzott el. Ránézett unokaöccsére, de Joachim lesütötte a szemét; azután így szólt:
- Ej, Settembrini úr, nagyon is komolyan veszi a szavaimat. Amit az ördögről mondtam, csak olyan 
általános fordulat volt, higgye el.
- Valakiben a szellemnek is kell élnie - mondta Settembrini, és mélabúsan meredt a semmibe. De 
csakhamar megélénkült ismét, s kellemesen, szórakoztatóan szőtte tovább a társalgás fonalát:
- Szavaiból mindenesetre jogosan következtetek arra, hogy éppoly megerőltető, mint amilyen tisztes 
foglalkozást választott. Édes istenem, én humanista vagyok, homo humánus, a mérnöki lelemény 
dolgaihoz nem is konyítok, bármily őszinte tisztelettel adózom is nekik. Annyit azonban 
mindenesetre tisztán látok, hogy szakmája elméleti része világos, éles elmét, gyakorlata pedig egész 
embert követel... Így van?
- Hogyne, de még mennyire, ebben feltétlenül egyetértek önnel, Settembrini úr - válaszolta Hans 
Castorp. Önkéntelenül is arra törekedett, hogy a szokottnál ékesszólóbban fejezze ki magát.
- Manapság erősen megnövekedtek a követelmények, nem is jó rágondolni, hogy milyen sokat 
kívánnak, az embernek inába száll a bátorsága. Nem tréfadolog! És ha az embernek a szervezete 
sem a legerősebb... Igaz, ide csak látogatóbajöttem, de azért az én szervezetem sincsen vasból, 
hazudnék, ha azt állítanám, hogy jót tesz nekem a munka. Nem, sajnos, meg kell vallanom, nagyon 
is megerőltet. Igazán egészségesnek csak akkor érzem magam, amikor semmit se csinálok...
- Például most?
- Most? Ó, most még újonc vagyok idefenn... tudja, egy kicsit fejbe kólintott a sok új benyomás.
- Úgy, fejbe kólintotta?
- Igen, nem is aludtam valami jól, meg aztán a reggeli is szokatlanul kiadós volt... Mindig 
tisztességesen szoktam reggelizni, de ez a mai étkezés, úgy látszik, nagyon is tömény volt, too rich, 
ahogy az angolok mondják. Egy szó mint száz, kóvályog a fejem, és még a szivarom sem ízlett ma 
reggel... képzelje, Settembrini úr! Ez nemigen szokott előfordulni, csak ha komoly beteg vagyok... 
és ma reggel, képzelje csak, olyan íze volt, mint a cipőtalpnak! El kellett dobnom, nem volt értelme, 
hogy erőltessem. Dohányzik, Settembrini úr, ha szabad kérdeznem? Nem? Akkor el sem tudja 
képzelni, milyen bosszantó ez, milyen csalódás olyasvalakinek, aki fiatal kora óta úgy szeret 
dohányozni, mint én...
- Nincsenek tapasztalataim ezen a téren - válaszolta Settembrini -, és ezzel a járatlanságommal nem 
is kerülök rossz társaságba. Számos fennkölt és tisztánlátó szellem irtózott a dohányzástól. Carducci 
sem szerette, Rhadamanthysunknál azonban teljes megértésre talál majd. Ő is rabja ennek a bűnös 
szenvedélynek.
- Nono, Settembrini úr... bűnös szenvedély ?
- Miért ne? Nevezzük meg a jelenségeket találóan és erőteljesen! Ez fokozza, emeli az életet. 
Nekem is vannak szenvedélyeim.
- Behrens udvari tanácsos úr tehát kedveli a szivart? Elragadó ember.
- Úgy gondolja? Tehát már megismerkedett vele.
- Igen, az imént, amikor sétára indultunk. Majdnem konzultációnak lehetne nevezni, de sine 
pecunia, tetszik tudni. Mindjárt meglátta rajtam, hogy vérszegény vagyok. Azután azt tanácsolta, 
hogy idefenn éljek éppen úgy, mint az unokaöcsém, feküdjem sokat az erkélyen, és hőmérőzzek is 
egy füst alatt, azt mondta.
- Csakugyan? - kiáltott fel Settembrini. - Remek! - harsogta felfelé a levegőégbe, miközben nevetve 
hátrahajolt. - Hogy is éneklik a maguk nagy zeneköltőjének az operájában? „A madarász vagyok én 
la, Vigadok hajsza, hopszasza." [2] Hát ez igazán roppantul mulatságos. Remélem, megfogadja a 
tanácsát? Kétségtelenül. Hogyne fogadná meg! Pokoli fickó ez a Rhadamanthys, és csakugyan 
mindig „vigad", ha néha kissé kényszeredetten is. Tudniillik búskomorságra hajlik. Bűnös 
szenvedélye árt neki... hiszen egyébként nem is volna bűnös szenvedély!... A dohányzástól 



búskomorságba esik, s ezért tiszteletre méltó főnökasszonyunk elzárja szivarkészletét, és csak 
szerény napi adagokban osztja ki neki. Állítólag megesik, hogy az udvari tanácsos úr nem tud 
ellenállni a kísértésnek, és meglopja a főnökasszonyt, s olyankor aztán búskomorságba esik. Egy 
szó mint száz: zilált lélek. Főnökasszonyunkkal is megismerkedett már? Még nem? Nagy 
mulasztás! Helytelenül cselekszik, hogy nem siet bemutatkozni neki. A Mylendonk nemzetségből 
származik, uram! A Medici-Venustól abban különbözik, hogy ahol az istennő a keblét viseli, ott 
nagy főnökasszonyunk egy keresztet szokott hordani...
- Hahaha, remek! - kacagott Hans Castorp.
- És a keresztneve Adriatica.
- Még ez is? - kiáltott fel Hans Castorp. - No hát, ez igazán rendkívüli. Von Mylendonk, és 
méghozzá Adriatica. Ez úgy hangzik, mintha már réges-rég meghalt volna. Egyenesen középkori 
hangulatot kelt.
- Tisztelt uram - felelte Settembrini -, sok minden van itt, ami „középkori hangulatot kelt", ahogyan 
kifejezni méltóztatott. Én a magam részéről meg vagyok győződve róla, hogy Rhadamanthysunkat 
csakis művészi stílusérzéke vezérelte, amikor ezt a kövületet tette meg rémtanyája főfelügyelőjévé. 
Behrens tudniillik művész, ha nem tudná... olajban fest. Elvégre is, ez nem tilos, mindenkinek 
jogában áll... Adriatica asszony mindenkivel közli, aki kíváncsi rá, és azzal is, aki nem kíváncsi, 
hogy egy Mylendonk lány a tizenharmadik század közepén egy apácaklastrom főnöknője volt a 
Rajna menti Bonnban. Ő maga sem sokkal később pillanthatta meg a napvilágot...
- Hahaha! Úgy látom, ön gunyoros, Settembrini úr!
- Gunyoros? Úgy érti, hogy kaján. Igen, tagadhatatlanul kissé kaján vagyok - mondta Settembrini. - 
Csak azért búsulok, mert arra vagyok kárhoztatva, hogy kajánságomat ilyen nyomorúságos témákra 
pazaroljam. Remélem, nincs kifogása a kajánság ellen, mérnök úr? Az én szememben a kajánság az 
értelem ragyogó fegyvere a sötétség meg a rútság hatalmai ellen. A kajánság a bírálat szelleme, a 
bírálat pedig a haladás és a felvilágosodás forrása. - És hogy, hogy nem, máris Petrarcát emlegette, 
az „újkor atyjának" nevezte.
- Legfőbb ideje, hogy a fekvőkúrába menjünk - szólt Joachim megfontoltan.
A literátus mindvégig kecses kézmozdulatokkal kísérte elmefuttatásait. Gestálását most egy 
joachimra mutató mozdulattal végezte be, és így szólt:
- Hadnagyunk szolgálatba hajszol. Induljunk tehát. Közös utunk van... „Jobboldalt ez az út nagy Dis 
palotája felé tart." [3] Ah, Vergilius, Vergilius! Felülmúlhatatlan, uraim! Hiszek a haladásban, 
hogyne hinnék. De Vergilius olyan jelzőket használ, amelyekhez foghatót egyetlen modern költőnél 
sem találni... - S hazafelé menet latin verseket szavalt olasz kiejtéssel, mikor azonban szembejött 
velük egy - nyilván odavalósi s nem is különösen csinos - fiatal leány, abbahagyta a szavalást, és 
negédes mosolygásban, trallázásban tört ki. - C, c, c,! - csettegett. - Ej, ej, ej! Tra, la, la! 
Aranybogárkám, légy az enyém! Nézzék csak, „szemében buja fény ragyog" - idézte, ég tudja, 
honnét, és csókot hintett a piruló leány után. Hiszen ez egy szeleverdi fráter, állapította meg 
magában Hans Castorp, és ez a meggyőződése akkor sem ingott meg, amikor Settembrini e gáláns 
kiruccanása után ismét rossz-májúskodni kezdett. Főként Behrens udvari tanácsost szemelte ki 
céltáblául, óriási lábait gúnyolta, majd udvari tanácsosi rangját elemezte; egy agytuberkulózisban 
szenvedő hercegtől kapta, kinek botrányos életmódjától még ma is visszhangzik a környék, de 
Rhadamanthys szemet hunyt, mind a két szemét behunyta, talpig udvari tanácsos! Egyébként 
tudják-e az urak, kérdezte, hogy Behrens találta fel a nyári idényt? Igen, Behrens, senki más. Őt 
illeti a dicséret. Azelőtt nyáron csak a hívek hívei maradtak meg a völgyben. Akkor azonban 
„humoristánk" megvesztegethetetlen éles elméjével fölismerte, hogy ez az áldatlan helyzet 
csupáncsak előítéletből fakad. Felállította a tant, hogy - legalábbis az ő szanatóriumában - a nyári 
kúra nem kevésbé ajánlható, mint a téli, sőt rendkívül hatásos, valósággal nélkülözhetetlen. És ezt a 
tételét átvitte a köztudatba, népszerű cikkeket írt róla, és elhelyezte őket a sajtóban. Azóta nyáron 
éppolyan jól megy az üzlet, mint télen. „Zseni!" - jelentette ki Settembrini. „Int-u-i-ci-ó!" - 
mondotta. Azután a gyógyhely többi szanatóriumát vette sorra, s maró gúnnyal dicsérte 
tulajdonosaik üzleti szellemét. Ott van például Kafka professzor... Évente, mikor beköszönt a 
hóolvadás válságos időszaka, és sok beteg ott akarja hagyni a szanatóriumot, Kafka professzornak 



hirtelen, sürgető okokból el kell utaznia nyolc napra; olyankor azonban mindig megígéri, hogy 
visszatérte után azonnal kiírja a távozni kívánkozókat. Aztán hat hétig marad távol, a szegény 
betegek pedig nem győzik várni, no és közben, mellesleg szólván, a számlájuk is gyarapszik. Kafkát 
még Fiúméba is hívják konzíliumra, ő azonban addig nem mozdul, amíg ötezer kemény svájci 
frankot letétbe nem helyeznek részére, ebbe aztán két hét is beletelik. Egy nappal a Celebrissimo 
megérkezése után aztán meghal a páciens. Ami mármost Salzmann doktort illeti, azt híreszteli 
Kafka professzorról, hogy injekciós fecskendőit nem tartja tisztán, és mindenféle vegyes fertőzéssel 
oltja be pácienseit. Gumirádleren jár, mondja Salzmann, hogy a halottai meg ne hallják; Kafka 
viszont azt állítja, hogy Salzmann-nál a betegeket olyan mértékben itatják "a szőlő szívderítő 
nedvével", természetesen ugyancsak számlájuk kikerekítése céljából, hogy halomra hullanak, mint a 
legyek, de nem tuberkulózis ragadja el őket, hanem az alkoholisták nyavalyája, a májzsugor...
És így tovább, végeérhetetlenül; Hans Castorp jóindulatúan, szívből kacagott a pergő nyelvű 
rágalmak áradatán. Az olasz bőbeszédűsége a maga minden tájszólástól mentes, feltétlen 
tisztaságában és korrektségében határozottan kellemes volt a fülnek. A szavak formásan, precízen, 
mintegy újjászülve ömlöttek mozgékony ajkairól, szemlátomást maga is élvezte a művelt, csípős, 
szellemes fordulatokat, amelyeket használt, sőt még a szavak ragozását, nyelvtani alakváltozását is; 
közlékenysége, derűje hallgatóit is földerítette, lelkének állandó jelenléte és szellemének 
lankadatlan ébersége eleve biztosította minden nyelvbotlás ellen.
- Milyen viccesen beszél, Settembrini úr! - mondta Hans Castorp. - Olyan élénken, olyan... nem is 
tudom, hogy nevezzem.
- Plasztikusan, nemde? - válaszolta az olasz, és zsebkendőjével legyezgette magát, noha amúgy is 
csípős volt a levegő. - Gondolom, ez az a szó, amit keresett. Plasztikus a beszédmodorom. De állj! - 
kiáltott fel hirtelen. - Mit látok? Ott sétálnak alvilági bíráink. Minő látvány!
Már ismét túljutottak az útkanyaron. Akár Settembrini elmés társalgása tette, akár az út lejtése, vagy 
a valóságban talán nem is távolodtak el annyira a szanatóriumtól, ahogyan Hans Castorp képzelte - 
mert minden út sokkal hosszabb, ha először tesszük meg, mint amikor már ismerjük -, elég az 
hozzá, meglepő hamar jutottak vissza. Settembrini igazat mondott, a szanatórium mögött levő 
szabad térséget a két orvos szelte át sietve, elöl az udvari tanácsos fehér sebészköpenyben, dudoros 
tarkójával, két kezét evezőlapátként mozgatva, s nyomában a fekete zubbonyos Krokowski doktor; 
a szokottnál is önérzetesebben nézett maga köré, mivel a klinikai rend értelmében hivatalos 
körútjukon főnöke mögött kellett haladnia.
- Á, Krokowski! - kiáltott fel Settembrini. - Ott megy hölgykoszorúnk titkainak tudója. 
Szíveskedjék megfigyelni öltözékének finom szimbolikáját: feketében jár, hogy érzékeltesse, 
tanulmányai legsajátabb területe az éjszaka. Annak az embernek egyetlen gondolat van a fejében, és 
az is mocskos. Hogy is lehet, mérnök úr, hogy eddig nem beszéltünk róla? Megismerkedett már 
vele?
Hans Castorp igennel válaszolt.
- Nos, mi a véleménye? Gyanítom, hogy végül még ő is tetszett magának.
- Igazán nem is tudom, Settembrini úr. Csak futólag találkoztam vele. Meg aztán... nem szoktam 
olyan gyorsan ítéletet formálni. Megnézem az embereket, és azt gondolom magamban: szóval ilyen 
vagy? No, jó.
- Ez oktondiság - válaszolta az olasz. - ítélkezzék! Azért ruházta fel a természet szemmel és 
értelemmel. Az imént kajánnak mondott, de ha kajánul nyilatkoztam is, talán nem minden 
pedagógiai szándék nélkül tettem. Bennünk, humanistákban, mindig van pedagógiai véna... Mert, 
uraim, humanizmus és pedagógia történelmi összefüggése bizonyítja a kettő lélektani 
összefüggését. Nem szabad a humanistát megfosztani nevelő hivatásától... nem is lehet megfosztani 
tőle, mert az ember méltóságának és szépségének hagyománya csakis a humanistában él tovább. 
Egykor ő váltotta fel a papot, aki borús, embergyűlölő időkben vállalta az ifjúság irányítását. Azóta, 
uraim, nem támadt újabb nevelőtípus. A humanista gimnázium ... nevezzen maradinak, mérnök úr, 
de elvileg, in ah-stracto, értsen meg jól, a humanista gimnázium híve maradok... Még a liftben is 
tovább fejtegette álláspontját, s csak akkor hallgatott el, amikor a két fiatalember a második 
emeleten kiszállt. Ő maga továbbment a harmadikra; ott lakott egy hátrafelé nyíló kicsiny szobában, 



amint Joachim közölte.
- Nincs pénze? - kérdezte Hans Castorp. Bekísérte Joachimot a szobájába: szakasztott olyan volt, 
mint az övé a szomszédban.
- Azt hiszem, nincsen - válaszolta Joachim. - Vagy legfeljebb csak annyi, hogy szűkösen elélhet 
belőle idefenn. Tudod, már az apja is literátus volt, és azt hiszem, a nagyapja is.
- No hát akkor nem csoda - mondta Hans Castorp. - És mondd, komoly beteg?
- Nem súlyos az esete, úgy tudom, de makacs és mindig visszatér. Évek óta van idefenn, egyszer 
elment, de hamarosan megint be kellett vonulnia.
- Szerencsétlen flótás! Pedig úgy látom, rajong a munkáért. És amellett hallatlanul beszédes, olyan 
könnyen szökell egyik tárgyról a másikra. Azzal a lánnyal egy kicsit szemtelenül viselkedett ugyan, 
abban a pillanatban igazán röstelltem. De amit aztán az emberi méltóságról mondott, az 
nagyszerűen hangzott, akár egy ünnepi beszéd. Gyakran beszélgetsz vele?
ELMEÉL
Joachim erre a kérdésre már csak motyogva válaszolt; valami akadályozta a beszédben. Az asztalon 
fekvő bársonybéléses vörös bőrtokból kicsiny hőmérőt vett elő, és alsó, higannyal töltött végét a 
szájába dugta. A nyelve alatt tartotta bal felől, olyanformán, hogy az üvegcsövecske rézsut felfelé 
állt ki a szájából. Aztán otthonias kényelembe helyezte magát, félcipőt húzott, zsinóros, 
egyenruhaszerű házikabátot vett fel, az asztalról nyomtatott táblázatot s hozzávaló ceruzát ragadott 
fel, továbbá egy könyvet, orosz nyelvtant - oroszul tanult, mert amint mondotta, eljövendő 
szolgálatában ennek jó hasznát veheti -, s így fölszerelve elhelyezkedett az erkélyen, 
fekvőszékében; csupán lábaira vetett egy könnyű teveszőrtakarót.
De még erre sem igen volt szükség: az utóbbi negyedórában a felhőréteg egyre ritkult, áttört a nap, 
oly nyárias-melegen és vakítón, hogy Joachim kis fehér vászonernyőt feszített ki védelmül a feje 
fölé; ezt az ernyőt elmés szerkezettel lehetett a fekvőszék karfájára erősíteni, s a nap állása szerint 
igazítani. Hans Castorpnak roppantul tetszett az ügyes találmány. Meg akarta várni a mérés 
eredményét, azalatt végignézte, mit hogyan szokás itt csinálni, szemügyre vette a prémzsákot is, 
mely a loggia sarkában pihent (ezt hideg napokon használta Joachim), és a korlátra könyökölve 
letekintett a kertbe, a közös fekvőcsarnokra, mely
benépesült olvasva, írva, tereferélve elnyújtózó páciensekkel. A fekvőcsarnok belsejének csak egy 
részét láthatta Hans Castorp az erkélyről, mindössze tán öt fekvőszéket.
- De hát mennyi ideig tart ez a hőmérőzés ? - kérdezte Hans Castorp, és visszafordult unokaöccse 
felé.
Joachim fölemelte hét ujját.
- Hisz az már rég elmúlhatott... hét perc!
Joachim a fejét rázta. Valamivel később kivette szájából a hőmérőt, megnézte és közben 
megjegyezte:
- Bizony, ha az ember figyelemmel kíséri az időt, akkor nagyon lassan mászik. Ezért szeretem a 
hőmérőzést, napjában négyszer, mert olyankor az ember mégiscsak észreveszi, hogy mi az 
voltaképpen: egy perc vagy pláne teljes hét perc... idefenn, ahol az ember a hétnek hét napját olyan 
gyalázatosan elfecséreli!
- Azt mondod: „voltaképpen". „Voltaképpen", azt ebben az esetben nem használhatod - válaszolta 
Hans Castorp. Fél
lábával a korláton ült, szeme fehérjét pici vörös erek márványozták. - Az időnél nincs 
„voltaképpen". Ha hosszúnak érzed, hosszú, ha rövidnek érzed, akkor rövid, de hogy igazából 
milyen hosszú vagy milyen rövid, azt nem tudja senki. - Sohasem szokott filozofálni, most mégis 
szükségét érezte. Joachim ellentmondott.
- Hogyhogy? Nem. Hiszen mérjük is az időt. Van óránk, naptárunk, és ha egy hónap elmúlt, az 
elmúlt neked is, nekem is, mindannyiunknak.
- No, most jól figyelj - mondta Hans Castorp, és a nagyobb nyomaték kedvéért mutatóujját is 
bágyadt szeméhez emelte. - Egy perc tehát olyan hosszú, amilyennek érzed, mikor a lázadat méred?
- Egy perc olyan hosszú... vagyis annyi ideig tart, amíg a másodpercmutató egyszer körbe jár.
- De hiszen a mutatónak se mindig egyforma idő kell, hogy körbejárjon... legalábbis érzésünk 



szerint! És ténylegesen... azt mondom: ténylegesen - ismételte Hans Castorp, és mutatóujját orrához 
szorította, olyan erősen, hogy elgörbítette az orra hegyét - a mutató körbejárása, az a mozgás, térbeli 
mozgás, ugyebár? Megállj, vigyázzunk! Az időt tehát térrel méred. De hisz ez olyan, mintha a teret 
az idővel akarnánk mérni... erre pedig csak tudománytalan elmék vetemednek. Hamburgtól Davosig 
húsz óra... igen, vasúton. De gyalog... gyalog meddig tart? Hát gondolatban? Gondolatban egy 
másodperc töredékéig.
- Ide hallgass - mondta Joachim. - Mi ütött beléd? Úgy látom, meghibbansz idefenn!
- Hallgass! Ma nagyon éles az eszem. Tehát: mi az idő ? - Hans Castorp ennél a kérdésnél olyan 
erősen görbítette oldalt az orra hegyét, hogy kifehéredett, elvértelenedett. - Meg tudnád ezt nekem 
mondani? A teret, ugyebár, érzékszerveinkkel vesszük tudomásul, látásunkkal, tapintásunkkal. 
Rendben van. De melyik szervünk érzékeli az időt? Lennél szíves ezt velem közölni? No, látod, 
most megfogtalak. De hát hogyan mérjünk valamit, amiről valójában az égvilágon semmit sem 
tudunk, aminek egyetlen tulajdonságát sem ismerjük? Azt mondjuk: telik az idő. Rendben van, 
teljék. De ahhoz, hogy megmérhessük... megállj csak! Ahhoz, hogy mérhető legyen, ahhoz 
egyenletesen kellene telnie, de hol van az megírva, hogy csakugyan egyenletesen telik? A tudatunk 
számára nem telik egyenletesen, csak a rend kedvéért feltételezzük, hogy mégiscsak egyenletesen 
telik, márpedig a mi mértékegységeink is csak egyezményesek, már engedd meg...
- Nem bánom - mondta Joachim. - Akkor talán az is csak egyezmény, hogy megint négy tizeddel túl 
sokat mutat a hőmérőm ! De e miatt az öt vonalka miatt itt kell dangubálnom, és nem szolgálhatok, 
ez pedig már undorító valóság!
- 37,5-öd van?
- Igen, már megy lefelé - és Joachim bejegyezte az eredményt lázgörbéjébe. - Tegnap este majdnem 
harmincnyolcat mutatott, ennek a te érkezésed volt az oka. Akihez látogató érkezik, annak mindig 
felszökik a hőmérséklete. De azért mégis jótétemény.
- Megyek én is - mondta Hans Castorp. - Még sok mindent mondhatnék az időről, rajzanak a 
fejemben a gondolatok, egész komplexus, mondhatom. De most nem akarlak felizgatni vele, ha 
úgyis öt vonalkával túl magasra szökött a higany. Majd megjegyzem, és később visszatérünk rá, 
talán a villásreggeli után. Ugye, szólsz, ha le kell mennünk ? Most én is megyek fekvőkúrába, hisz 
nem fáj, hál' istennek. - Azzal az üveg válaszfal mellett átment a maga páholyerkélyébe, ott is 
készen állt egy ugyanolyan fekvőszék, asztalkával, szépen kitakarított szobájából kihozta az Ocean 
Steamships-et meg sötétvörös-zöldkockás útitakaróját, és letelepedett.
Nemsokára kénytelen volt ő is kifeszíteni a napellenzőernyőt; mihelyt lefeküdt az ember, 
tűrhetetlenül perzselt a nap. A nyugágyban pedig rendkívül kényelmes fekvés esett, ezt Hans 
Castorp nyomban nagy élvezettel állapította meg; nem emlékezett rá, hogy valaha is ilyen 
kényelmes fekvőszéket látott volna. Állványa kissé régimódinak látszott, ez azonban csak 
stílusjáték lehetett, mert a szék láthatóan új volt; vörösbarnára pácolt fából készült, s támlájától 
lábáig puha kartonszerű anyaggal bevont matrac simult bele, mely voltaképp három dagadó 
párnából állt. Fej magasságban azonkívül hímzett vászonhuzatú, hengerforma párna volt zsineggel a 
székre akasztva, s ez a se kemény, se puha, éppen megfelelő rugalmasságú henger jótékony hatást 
fejtett ki. Hans Castorp a karfa sima, széles felületére fektette kezét, hunyorgott és pihent,
még az Ocean Steamships-hez sem folyamodott szórakozásért. A loggia boltívén át nézve 
festményszerűnek, bekeretezettnek tetszett a kemény és rideg, de verőfényben fürdő táj. Hans 
Castorp elmerengve szemlélte. Egyszer csak eszébe jutott valami, és hangosan belemondta a 
csendbe:
- Hiszen az egy törpe nő volt, aki reggelinél kiszolgált!
- Pszt - pisszegett Joachim. - Halkabban! Igen, törpe. No
és?
- Semmi. Még nem is beszéltünk róla.
Aztán tovább merengett. Tíz órára járt az idő, amikor kifeküdt. Eltelt egy óra. Közönséges óra volt, 
se hosszú, se rövid. Amikor elmúlt, gongszó verte fel a házat és a kertet, előbb távolról szólt, majd 
közelről, aztán megint távolról.
- Villásreggeli - szólt át Joachim, és hallatszott, amint föltápászkodik.



Hans Castorp is befejezte erre az alkalomra a fekvőkúrát, és bement szobájába, hogy kissé rendbe 
szedje magát. A folyosón találkoztak Joachimmal, együtt mentek le.
- Kitűnő fekvés esik a székeitekben - mondta Hans Castorp. - Miféle nyugágyak ezek? Ha itt 
kaphatók, veszek egyet, és hazaviszem magammal Hamburgba, hiszen úgy fekszik benne az ember, 
mint Ábrahám kebelében. Vagy gondolod, hogy Behrens saját tervei szerint csináltatta ?
Joachim nem tudta. Letették kabátjukat, és immár másodízben léptek be az étterembe, ahol már 
javában folyt az étkezés.
A terem fehérlett a tejtől: minden terítéknél jókora pohárral állt belőle, legalább félliteres.
- Nem - jelentette ki Hans Castorp, amikor ismét elfoglalta helyét az asztal végén a varrónő meg az 
angol kisasszony között, és megadón kibontotta asztalkendőjét, noha az első reggeli még mindig 
erősen nyomta a gyomrát. - Nem - mondotta -, Isten engem úgy segéljen, tejet aztán igazán nem 
iszom, a legkevésbé most. Nincsen portersörük? - A törpe pincérnőhöz fordult ezzel a kérdésével, 
udvariasan, finoman. Porterük sajnos nincsen, mondotta a törpe nő, de megígérte, hogy kulmbachi 
sörrel szolgál helyette, s menten hozta is. A kulmbachi sűrű volt, fekete, barna habú, és kiválóan 
pótolta a portert. Hans Castorp mohón itta magas, félliteres pohárból. Hozzá hideg felvágottat evett 
pirított kenyéren. Az asztalon megint bőségesen kínálta magát a zabpehely, vaj, gyümölcs. Hans 
Castorp legalább a pillantását legeltette rajta, ha már legyűrni nem tudott belőle egy falatot sem. 
Nézegette a vendégsereget is; a tömeg lassan egyénekké bomlott, egyes személyekre külön is 
fölfigyelt.
Saját asztalánál teljes volt a létszám, csak az asztalfő maradt üresen vele szemben; ez, amint 
megtudta, az orvos helye. Az orvosok tudniillik, ha időbeosztásuk megengedte, részt vettek a közös 
étkezésben, és mindennap más asztalhoz ültek, ezért mindegyiknél fenntartottak részükre egy üres 
helyet az asztalfőn. Most azonban egyik orvos sem jelent meg; úgy mondották, éppen műtétet 
végeznek. Megint bejött a bajszos fiatalember, állát köszönésül mellére ejtette, és leült gondterhelt, 
zárkózott arccal. A sovány lenszőke lány is ott ült a helyén, és joghurtot kanalazott, mintha ez volna 
egyetlen tápláléka. Mellette ezúttal kicsi, virgonc, öreg hölgy ült, s orosz nyelven magyarázott 
valamit a fiatalembernek; a bajszos gondterhelten nézett rá, csupán bólogatással válaszolt, s megint 
olyan arcot vágott, mintha valami rosszízű volna a szájában. Vele szemben, az öreg hölgy másik 
oldalán, egy másik fiatal lány ült ezúttal, nagyon csinos volt, rózsás arcú, telt mellű, gesztenyebarna 
haja kellemes hullámokban keretezte arcát, kerek, barna gyerekszeme volt, formás kezén kis 
rubinköves gyűrű. Sokat nevetett, és szintén oroszul beszélt, csak oroszul. Marusjának hívták, amint 
Hans Castorp a beszélgetésből meghallotta. Azt is észrevette egyébként, hogy Joachim szigorúan 
lesüti szemét, ha Marusja nevet vagy megszólal.
Settembrini is megjelent az oldalajtón át, és bajszát pödörgetve vonult végig a termen helyéhez, 
mely a Hans Castorpétól rézsut álló asztal végén volt. Asztaltársai harsogó hahotában törtek ki, 
mihelyt leült; valószínűleg megint valami kaján megjegyzést tett. A „Féltüdő Egylet" tagjait is 
fölismerte Hans Castorp. A bárgyú szemű Hermine Kleefeld odatolatott szemben, az egyik 
verandaajtó előtt álló asztalához, és üdvözölte a duzzadt ajkú ifjoncot, aki az imént a sétánál olyan 
illetlenül ráncolta hátul a kabátját. Az elefántcsontszínű Levi kisasszony a kövér, májfoltos Frau 
Iltis mellett ült a Hans Castorptól jobbra, keresztben álló asztalnál, ismeretlenek között.
- Itt vannak a szobaszomszédaid... - súgta oda Joachim a bátyjának, s ültében előrehajolt. A 
házaspár Hans Castorp mellett elhaladva, a jobb oldali utolsó asztalhoz telepedett, tehát a rossz 
orosz asztalhoz, ahol egy család - apa, anya meg egy csúnya fiú - már óriási halmokban nyelte a 
porridge-ot. A férj csenevész emberke volt, arca szürke, beesett. Barna bőrzekét viselt, lábán csatos, 
ormótlan nemezcsizmát. Felesége ugyancsak filigrán kicsi asszonyka volt, magas sarkú, parányi 
filccsizmácskában tipegett, fején bókoló tollas kalap, nyakában piszkos tollboa. Hans Castorp olyan 
tolakodó tapintatlansággal szemlélte őket, amely máskor idegen volt lényétől, s amelyet ő maga is 
brutálisnak érzett; de épp ez a brutalitás szerzett neki bizonyos élvezetet. Tekintete tompa volt s 
egyúttal tolakodó. Amikor ugyanabban a pillanatban a bal oldali üvegajtó
megint becsapódott, recsegve, csörömpölve, mint a reggelinél, Hans Castorp nem rezzent össze, 
mint akkor, hanem csak lustán elhúzta az arcát; s amikor fejét arrafelé akarta fordítani, úgy 
tapasztalta, hogy ez igen nagy fáradságába kerül, meg nem is érdemes. Így történt, hogy ezúttal sem 



tudta megállapítani, ki bánik olyan hanyagul az ajtóval.
A dolog tudniillik úgy állt, hogy a délelőtti pohár sör, amely máskor csak mérsékelten csendesítette 
le Hans Castorpot, ezúttal teljesen elbódította, megbénította, olyasforma következményekkel járt, 
mintha fejbe verték volna. Szemhéja nehéz lett, mint az ólom, nyelve a legegyszerűbb gondolatnak 
sem engedelmeskedett, amikor illendőségből társalogni próbált az angol kisasszonnyal; már az is 
óriási erőfeszítésébe került, hogy pillantásának irányát megváltoztassa, s ehhez járult még, hogy 
arca megint éppolyan fertelmesen égett, mint előző este, úgy érezte, szinte felpuffadt a hőségtől; 
nehezen lélegzett, szíve úgy vert, mint egy rongyba bugyolált kalapács - és mindettől csak azért 
nem szenvedett túlságosan, mert öntudata körülbelül olyan állapotban volt, mintha két-három 
szippantásnyi kloroformot lélegzett volna be. Azt is csak mintegy álmában látta, hogy Krokowski 
doktor végül mégis megjelent a villásreggelinél, és épp az ő asztalához ült le, vele átellenben; pedig 
az orvos többször is fürkészve nézett a szeme közé, mialatt a jobbján ülő hölgyekkel oroszul 
társalgott; társalgás közben a fiatal leányok, a viruló Marusja csakúgy, mint a sovány joghurtevő, 
alázatosan és szemérmesen sütötték le előtte szemüket. Hans Castorp egyébként persze derekasan 
tartotta magát, mivel nyelve nem bizonyult engedelmesnek, inkább hallgatott, s a kést, villát 
hangsúlyozott finomsággal kezelte. Amikor unokaöccse fejével intett neki és felállt, felállt ő is, 
vakon meghajolt asztaltársai felé, és határozott léptekkel kivonult Joachim után.
- Mikor lesz megint fekvőkúra? - kérdezte, amikor kiléptek a házból. - Ez itt a legjobb, úgy látom. 
Bárcsak már megint ott hevernék a remek nyugágyamban. Messzire megyünk?
EGY FÖLÖSLEGES SZÓ
- Nem - válaszolta Joachim. - Hisz nem is szabad messzire mennem. Ilyenkor mindig le szoktam 
menni a falun át a telepre, ha van hozzá időm. Üzleteket, embereket látok, megveszem, amire 
szükségem van. Ebéd előtt fekszünk még egy órácskát, és ebéd után megint fekszünk, egészen négy 
óráig, légy nyugodt.
Lementek a napsütésben a szanatóriumhoz vezető kocsiúton, átkeltek a patakon meg a keskeny 
vágányokon, szemük előtt a völgyet jobb felől elzáró hegyóriások: a Kis Schiahorn, a Zöld 
Tornyok, a Dorf berg - Joachim sorra megnevezte őket. S odaát a hegyoldalban látszott Davos-Dorf 
fallal körülkerített temetője, Joachim azt is megmutatta a botjával. Csakhamar leértek a főútra, mely 
a völgyfenék fölött egy emeletnyi magasságban vitt végig a teraszosan elegyengetett hegyoldalon.
„Dorf'-ról, faluról egyébként nemigen lehetett szó, legfeljebb a neve maradt meg. Felfalta a 
gyógytelep, a völgy szája felé terjeszkedve, s végül is az egész település Davos-Dorf nevezetű része 
észrevétlenül ment át a Davos-Platz névvel megjelölt részbe. Az utat mindkét oldalán szállodák, 
penziók szegélyezték, valamennyi bőségesen fölszerelve födött verandákkal, erkélyekkel, 
fekvőcsarnokokkal; kisebb magánvillákban is mindenütt kiadó szobákat hirdettek; itt-ott új 
építkezés tűnt fel, néhol pedig még nem épült be az út széle, és szabad kilátás nyílt a völgy zöldellő 
térségeire.
Hans Castorp a megszokott, szeretett életörömre áhítozva, ismét szivarra gyújtott, s talán az 
előzőleg fogyasztott sörnek köszönhetőn, kimondhatatlan elégtétellel vette tudomásul, hogy itt-ott 
valóban észlel valamelyest a szivar óhajtott illatából - persze csak ritkán, gyengén; bizonyos ideges 
erőfeszítés kellett hozzá, hogy az élvezetnek csak sejtelmét is felidézze, és a fertelmes bőríz 
sokkalta erősebbnek bizonyult. Sehogy sem akart belenyugodni tehetetlenségébe, egy ideig még 
küszködött az élvezetért, amely megtagadta magát tőle, vagy csak csúfondárosan, sejtelmesen 
integetett a távolból - s végül kifáradva, utálkozva elhajította a szivart. Bódulata ellenére udvarias 
kötelességének érezte, hogy társalkodjék, s ebből a célból megpróbálta felidézni a mély 
gondolatokat, amelyek az imént az "idő"-vel kapcsolatosan a fejében rajzottak. Kiderült azonban, 
hogy az egész "komplexus"-t nyomtalanul elfelejtette, és agya immár a legcsekélyebb mondanivalót 
sem tárolja az időre vonatkozóan. Ehelyett testi jelenségekről kezdett beszélni, mégpedig eléggé 
furcsán.
- Mikor méred újra a hőmérsékletedet? - kérdezte. - Ebéd után? Nagyon helyes. Olyankor a 
szervezet teljes erővel működik, akkor minden megmutatkozik. Mondd, ugye az csak tréfa volt, 
hogy Behrens tőlem is azt kívánta, hogy hőmérőzzem... Settembrini is torkaszakadtából nevetett 
rajta, hisz ennek igazán semmi értelme sem volna. Meg aztán nincs is hőmérőm.



- Ez a legkevesebb - felelte Joachim. - Vehetsz magadnak. Itt mindenütt kapható hőmérő, majdnem 
minden üzletben.
- De mi a csudának? Nem, nem, a fekvőkúra, az tetszik nekem, szívesen csinálom, de hőmérőzni 
mégiscsak túlzás volna egy hospitáns részéről, azt átengedem nektek, törzsvendégeknek. Csak 
tudnám legalább -
folytatta, s mindkét kezét szívéhez emelte, mint egy hősszerelmes -, csak tudnám, miért van 
állandóan szívdobogásom. Olyan nyugtalanító; egész idő alatt ezen töröm a fejem. Tudod, az 
embernek szívdobogása van, ha valaminek nagyon örül, vagy ha izgatott, egyszóval erősebb 
indulatoknál, ugye? De az egyenesen félelmetes érzés, ha az embernek csak úgy magától dobog a 
szíve, alaptalanul, értelmetlenül, mondhatnám saját szakállára... értsd meg, ez olyan, mintha a test a 
maga útját járná, és nem lenne már kapcsolata a lélekkel, bizonyos tekintetben mint egy halott test, 
de hiszen az sem igazán halott... olyan nincs... sőt nagyon is élénk életet él, mármint a saját 
szakállára: nő a haja meg a körme, meg aztán, amint megtudtam, fizikai és vegyi szempontból is 
rendkívül élénk üzem folyik benne...
- Micsoda kifejezések! - szólt rá Joachim megfontoltan, feddőn. - Élénk üzem! - Egy kicsit talán 
bosszút is akart állni ezzel a rendreutasításért, amelyet délelőtt a „janicsárcsörgő" miatt kapott.
- De hiszen ez az igazság! Élénk üzem folyik a hullában! Mi van ezen megütköznivaló ? - kérdezte 
Hans Castorp. - Egyébként csak mellesleg említettem. Tulajdonképpen azt akartam mondani: kínzó 
és félelmetes érzés, ha a test a lélekkel való kapcsolatát megszakítva, a maga szakállára él és 
fontoskodik, mint például itt ezzel az indokolatlan szívdobogással. Az ember kutatja az értelmét, 
keresné a lelki rezdülést, ami hozzátartozik, az örömöt vagy a félelmet, ami, hogy úgy mondjam, 
igazolná... én legalábbis így vagyok vele, csak magamról szólhatok.
- Bizony - sóhajtott fel Joachim. - Olyasféle ez, mint amikor az embernek láza van; akkor is „élénk 
üzem" van a testben, hogy a te kifejezéseddel éljek, és bizony könnyen megesik, hogy az ember 
akarva, nem akarva, lelki rezdüléseket keres hozzá, amint mondod, hogy az „üzem" legalább félig-
meddig józan értelmet nyerjen... De miért beszélünk ilyen kellemetlen dolgokról! - szakította félbe 
magamagát remegő hangon, majd elhallgatott. Hans Castorp pedig csak vállat vont erre, méghozzá 
pontosan azzal a mozdulattal, amelyet előző este Joachimnál megfigyelt.
Egy ideig szótlanul ballagtak egymás mellett. Aztán Joachim megkérdezte:
- No és hogy tetszenek az emberek idefenn? Mármint az asztaltársaink.
Hans Castorp közönyösen mustrálgató képet vágott.
- Istenem - mondotta -, nem nagyon érdekesek. A többi asztalnál, azt hiszem, érdekesebb emberek 
ülnek, de meglehet, hogy képzelődöm. Frau Stöhrnek nem ártana, ha megmosatná a haját, olyan 
zsíros. És az a Mazurka, vagy minek hívják, kicsit bugyutának látszik. Örökké a zsebkendőjét 
gyömöszöli a szájába, annyit viháncol.
Joachim hangosan hahotázott a név eltorzításán.
- „Mazurka"... hát ez remek! - kiáltott fel. - Marusjának hívják, szíves engedelmeddel, ez Máriának 
a beceneve. Mi tagadás, valóban egy kicsit pajkos. Pedig minden oka megvolna rá, hogy 
komolyabban viselkedjék, mert elég súlyos eset.
- Ki hinné! - csodálkozott Hans Castorp. - Pedig olyan jó húsban van. Éppen mellbetegnek aztán 
nem tartaná senki! - És megpróbált unokaöccsével pajzán pillantást váltani, de meglepetten észlelte, 
hogy Joachim napbarnított arca foltos - olyan foltos színezetű, amilyenné a napbarnított arc válik, 
ha minden vér kimegy belőle, és szája furcsán, szánalmasan eltorzul. Arckifejezése bizonytalan 
riadalommal töltötte el Hans Castorpot, s arra késztette, hogy nyomban másra terelje a beszédet; 
más személyek felől érdeklődött, igyekezett minél gyorsabban elfelejteni Marusját meg Joachim 
arckifejezését, és ez teljes mértékben sikerült.
A csipkebogyóteát fogyasztó angol hölgyet Miss Robinsonnak hívták. A házivarrónő nem is 
varrónő, hanem tanárnő egy königsbergi állami felső leányiskolában: ezért beszél olyan 
választékosan. Fraulein Engelhart a neve. Ami a virgonc öreg hölgyet illeti, Joachim maga sem 
tudta, hogy hívják, pedig már milyen rég van idefenn. Annyi azonban bizonyos, hogy a joghurtevő 
fiatal lány nagynénje, s vele együtt a szanatórium állandó lakója. Asztaltársaik közül a legbetegebb 
azonban Blumenkohl doktor, Leo Blumenkohl, Odesszából - a gondterhelt, zárkózott arcú, bajszos 



fiatalember. Hosszú évek óta van idefenn...
Most már városi járdán lépkedtek, egy nemzetközi idegenforgalmi központ főutcáján, efelől nem 
lehetett kétség. Sétáló üdülő vendégek jöttek szembe, leginkább fiatalok - sportruhás gavallérok 
hajadonfőtt, a hölgyek ugyancsak hajadonfőtt, fehér szoknyában. Orosz meg angol szó hangzott fel 
imitt-amott. Jobbra-balra szebbnél szebb kirakatok sorakoztak, Hans Castorp, akiben a kíváncsiság 
küzdött az égő fáradtsággal, látásra kényszerítette szemét, és sokáig időzött egy férfidivatüzlet előtt, 
amíg megállapította, hogy a kirakat világvárosi magaslaton áll.
Azután rotundához értek, ahol fedett pavilonban zenekar hangversenyezett. Ott volt a gyógyszálló. 
Néhány teniszpályán folyt a játék. Hosszú lábú, borotvált arcú fiatalemberek, élre vasalt 
flanellnadrágban, gumitalpas cipőben, könyökig mezítelen karral játszottak napbarnított, fehér ruhás 
fiatal lányok ellen, akik nekifutva meredeken felágaskodtak a napsütésben, hogy magasról üssék át 
a krétafehér labdát. A gondozott sportpályák felett mintha lisztpor lebegett volna. Hans Castorp és 
Joachim leültek egy üres padra, hogy a játékot nézzék, kritizálják.
- Te nem játszol idefenn? - kérdezte Hans Castorp.
- Nem szabad - válaszolta Joachim. - Feküdni kell, örökké feküdni... Settembrini mindig azt 
mondja, horizontális életet élünk, vízszintes lények vagyunk, azt mondja... ez is az ócska ékei közé 
tartozik. Nem, azok egészségesek, akik itt játszanak... vagy a tilalom ellenére teszik. De hisz 
úgysem játszanak komolyan, inkább csak a kosztümért... Ami pedig a tilalmat illeti, van itt egyéb 
tiltott játék is, amit űznek, például póker, tudod, meg némelyik szállodában petits chevaux, állítólag 
az a legártalmasabb, minálunk kitiltás jár érte. De vannak, akik esti ellenőrzés után még leszaladnak 
és játszanak. Állítólag a herceg is megtette, akitől Behrens a tanácsosi címét kapta.
Hans Castorp mindebből alig hallott valamit. Szája nyitva volt, mert az orrán át nemigen tudott 
lélegzeni, pedig nem is volt náthás. Szíve a muzsikától eltérő ütemben dobogott, s ez tompán 
gyötörte. A rendetlenség, az ellentmondások e hálójában már-már elaludt, amikor Joachim 
noszogatni kezdte, hogy induljanak hazafelé.
Hazáig már nemigen szóltak egymáshoz. Hans Castorp még meg is botlott néhányszor a sima úton, 
s fejcsóválva, mélabúsan megmosolyogta önmagát. A sánta felvitte őket liften az emeletre. A 
harmincnégyes szoba előtt váltak el, kurta „viszontlátásrá"-t vetve oda egymásnak. Hans Castorp a 
szobáján át egyenesen az erkélyre botorkált, ott, ahogy volt, belezuhant fekvőszékébe, és anélkül, 
hogy még egy mozdulattal is javított volna eredetileg elfoglalt helyzetén, nehéz félálomba zuhant, 
de még azon át is kínosan érezte szíve gyors dobogását.
HÁT PERSZE, EGY NŐSZEMÉLY!
Meddig szunyókált, nem tudta. Mikor elérkezett az ideje, megszólalt a gong. Még nem étkezéshez 
szólított, csak figyelmeztette a vendégeket, készülődjenek. Hans Castorp tudta ezt, s ezért még 
fekve maradt, amíg a rezes kongás másodszor is megduzzadt, majd eltávolodott. Mikor aztán 
Joachim a szobán át érte jött, Hans Castorp még át akart öltözni, de akkor Joachim már nem 
engedte. Utálta, megvetette a pontatlanságot. Hogyan boldoguljon az ember, hogyan gyógyuljon 
meg s térhessen vissza a szolgálatba - mondotta -, ha még ahhoz is nyimnyám, hogy az ebédidőt 
betartsa. Ebben persze igaza volt, és Hans Castorp legfeljebb azzal érvelhetett, hogy hiszen ő nem 
beteg, ellenben annál álmosabb. Gyorsan kezet mosott, aztán lementek együtt az étterembe, immár 
harmadszor.
Mindkét bejáraton át özönlöttek be a vendégek. A nyitott verandaajtón át is sereglettek, és 
csakhamar mind ott ültek a hét asztalnál, mintha sohasem álltak volna fel. Legalábbis Hans 
Castorpnak ez volt a benyomása - álmatag s a józan ésszel semmiképp sem összeegyeztethető 
benyomás persze, de elködösült agya egy pillanatra teljesen a hatása alá került, sőt bizonyos 
tekintetben még tetszett is neki; mert az étkezés folyamán többször is megpróbálta visszaidézni, 
méghozzá az öncsalás teljes sikerével. A virgonc öreg hölgy megint sokat beszélt a maga 
elmosódott modorában a vele rézsűt szemben ülő Blumenkohl doktorhoz, és Blumenkohl 
gondterhelt képpel hallgatta. Sovány unokahúga végre mást is evett, mint joghurtot: a nyálkás 
créme d'orge-t kanalazta, amelyet a felszolgáló leányok tányérban tálaltak fel; de alig néhány 
kanállal evett belőle, a többit otthagyta. A csinos Marusja szájába gyömöszölte narancsparfümtől 
illatozó zsebkendőjét, hogy viháncolását belefojtsa. Miss Robinson ugyanazokat a gömbölyded 



gyöngybetűs leveleket olvasta, amelyekbe már reggel is elmerült. Nyilván egy árva szót sem tudott 
németül, és nem is akart tudni. Joachim lovagias testtartással odafordult hozzá, és angolul mondott 
valamit az időjárásról; Miss Robinson félszóval, rágás közben válaszolt, s aztán ismét visszasüllyedt 
hallgatásába. A skótblúzos Frau Stöhrt aznap délelőtt vizsgálta meg a főorvos, erről számolt be, 
műveletlenül szenvelegve és felső ajkát visszahúzva nyúlfogairól. Jobbra fenn zörej észlelhető - 
panaszolta -, és a bal hónalj alatt a kopogtatási hang még mindig nagyon megrövidült, és „az öreg" 
kijelentette, hogy még öt hónapig itt kell maradnia. Műveletlenségében „az öreg"-nek nevezte 
Behrens udvari tanácsos urat. Egyébként felháborodását nyilvánította, hogy "az öreg" ma nem az ő 
asztaluknál ebédel. A „turné" szerint (nyilván „turnus"-t akart mondani) aznap délben az ő asztaluk 
volna soron, „az öreg" meg, lám, megint a bal oldali szomszéd asztalnál ül (valóban már ott ült, és 
hatalmas kezeit összekulcsolta tányérja előtt). De persze annál az asztalnál étkezik a kövér 
amszterdami Frau Salomon, aki hétköznap délben is kivágott ruhában jön le ebédhez, és ez nyilván 
tetszik „az öreg"-nek, amit Frau Stöhr a maga részéről igazán nem ért, mert hiszen minden 
vizsgálatnál annyit lát Frau Salomonból, amennyit csak kíván. Később izgatottan suttogva 
elbeszélte, hogy előző este a felső közös fekvőcsarnokban - tudniillik a tetőteraszon levőben - 
eloltották a villanyt, mégpedig olyan céllal, amelyet Frau Stöhr "átlátszó"-nak nevezett. „Az öreg" 
észrevette, és olyan patáliát csapott, hogy az épület utolsó zugába is elhallatszott. De a ludasokat 
persze megint nem találta meg, pedig ahhoz igazán nem kell egyetemi végzettséggel rendelkezni, 
hogy az ember kitalálja: természetesen a bukaresti Miklosich kapitány volt a tettes, mert neki 
sohasem lehet
elég sötét, ha hölgytársaságban van; hiába hord fűzőt, ízig-vérig műveletlen ember, és amellett a 
lelke mélyéig ragadozó vadállat - igenis ragadozó, ismételte Frau Stöhr elfúló hangon, és homlokán, 
felső ajkán verejtékcseppek gyöngyöztek. Hiszen falu és telep egyaránt tudja, milyen szálak fűzik a 
bécsi Frau Wurmbrandthoz, a főkonzulnéhoz - nemigen beszélhetünk „rejtett" szálakról. Mert nem 
elég, hogy a százados néha már korán reggel bemegy a főkonzulné szobájába, amikor az asszony 
még ágyban fekszik, s végigüli a reggeli toalettjét: múlt kedden egyáltalában csak hajnali négy 
órakor hagyta el a főkonzulné szobáját - az egyik nővér rajtacsípte, a tizenkilen-ces szobában lakó 
fiatal Franznak az ápolónője, azé, akinél a minap nem sikerült a pneumothorax -, egyszóval a nővér 
beléje botlott, és zavarában eltévesztette az ajtót, és egyszer csak a dortmundi Paravánt államügyész 
szobájában találta magát... Végezetül Frau Stöhr hosszabb magyarázatot tartott egy „kozmikus 
intézet"-ről, amelyet lenn a telepen felfedezett, s ahol a szájvizét szokta beszerezni. Joachim 
mereven nézte a tányérját...
Az ebéd éppoly mesterien volt elkészítve, mint amilyen kiadósan. A tápláló levest is beleszámítva 
nem kevesebb, mint hat fogásból állt. A hal után bőséges húsétel következett körítéssel, majd külön 
zöldséges tál, azután sült csirke, édes tészta, mely az előző estivel vetélkedett ízletesség dolgában, 
végül sajt és gyümölcs. Minden fogást kétszer kínáltak körül - és nem is hiába. A vendégek mind a 
hét asztalnál telepakolták tányérjukat és faltak; farkaséhség töltötte be a bolthajtásos termet, 
hatalmas étvágy, melynek megnyilvánulását nézni talán szórakoztató lett volna, ha nincs benne 
valami félelmetes, sőt egyenesen undort keltő. Nemcsak a vidámak és virgoncak tanúsították ezt a 
farkaséhséget, a fecsegők, akik egymást kenyérgalacsinnal dobálták - hanem a csendesek és 
komorak is, akik két fogás közt kezükbe támasztották fejüket, és szótlanul meredtek maguk elé. A 
Hans Castorptól balra álló asztalnál egy, a kamaszkorból még alig kinőtt ifjú ült, évei szerint még 
iskolás, kabátja ujja csuklójáig sem ért le, szemét vastag, kerek üveg födte; mindazt, amit tányérjára 
halmozott, előre felvágta, péppé, szecskává vegyítette, aztán fölébe hajolt és zabált, közben 
szalvétájával minduntalan a szemüvege mögé nyúlt, és a szemét törölgette; az ember nem tudhatta, 
mi van ott törölnivaló - könnyek-e vagy izzadság.
A nagy étkezést két esemény szakította félbe, felkeltvén Hans Castorp érdeklődését, már amennyire 
állapota ezt megengedte. Először megint becsapódott az üvegajtó - ez még a halnál történt. Hans 
Castorp elkeseredve összerezzent, és azután dühös buzgalommal eltökélte, hogy ezúttal föltétlenül 
meg kell állapítania, ki a tettes. Nemcsak gondolta ezt, hanem kimondta, ajkával formálva a 
szavakat, olyan véresen komoly volt elhatározása. „Meg kell tudnom!" - suttogta olyan túlfűtött 
szenvedéllyel, hogy Miss Robinson is meg a leányiskolai tanárnő is csodálkozva nézett rá. Azután 



pedig egész felsőtestével balra fordult Hans Castorp, és erőszakkal tágra rántotta vértolulásos 
szemeit.
Egy hölgy ment végig a termen, asszony vagy talán inkább fiatal lány, legfeljebb középtermetű, 
fehér szvetterben, színes szoknyában; vörösesszőke haját egyszerű fonatokba fektetve tűzte a feje 
köré. Hans Castorp csak keveset, majdnem semmit sem látott profiljából. Nesztelenül lépkedett, s 
ez különös ellentétben állt lármás bevonulásával, sajátosan osonó léptekkel, kissé előrebillenő fejjel 
vonult a bal oldali szélső asztalhoz, amely merőlegesen állt a verandaajtóhoz, vagyis a jó orosz 
asztalhoz; egyik kezét testhez álló gyapjúkabátkája zsebébe dugta, a másikat pedig tarkójához 
emelte, haját támasztva, rendezve. Hans Castorp megnézte a kezét; általában figyelmesen, bíráló 
érdeklődéssel nézte az emberek kezét, s megszokta, hogy új ismeretségnél először ezt a testrészt 
vegye szemügyre. Nem volt különösen dámás ez a kéz, mely a vörösszőke hajfonatokat támasztotta, 
nem volt olyan ápolt és kifinomult, mint a fiatal Hans Castorp társadalmi köreiben előforduló női 
kezek lenni szoktak. Meglehetősen széles volt, tömpe ujjú, volt benne valami primitív és gyerekes, 
mint egy iskolás lány kezében; körme szemlátomást sosem látott manikűrt, jól-rosszul lenyirbálták, 
megint csak mint egy iskolás lányét, és a körme mellett kétoldalt kissé durvának látszott a bőr, 
majdnem úgy, mintha itt a körömrágás bocsánatos bűnének hódolnának. Egyébként Hans Castorp 
mindezt inkább sejtette, semmint látta: a távolság mégiscsak igen nagy volt. A későn érkező nő feje 
biccentésével üdvözölte asztaltársaságát, leült az asztal belső oldalához, háttal a teremnek, az 
asztalfőn ülő Krokowski doktor mellé, majd - kezével még mindig haját támasztva - vállán át a 
terem felé fordította a fejét, és végignézett a vendégseregen; Hans Castorpnak eközben feltűnt, hogy 
a nőnek kiálló pofacsontja van és keskeny szeme... Futó emlékezés legyintette meg ennek láttára; 
valamire, valakire emlékeztette...
„Hát persze, egy nőszemély!" - gondolta magában Hans Castorp, és megint csak maga elé 
mormolta, olyan hangosan, hogy a tanárnő, Engelhart kisasszony megértette, amit mondott. És a 
csenevész vénkisasszony meghatottan elmosolyodott.
- Ez Madame Chauchat - mondta. - Olyan hanyag! Elragadó teremtés. - Ahogy ezt mondta, arcán a 
pelyhes vörösség egy árnyalattal elmélyült; ez egyébként mindig megtörtént, valahányszor 
kinyitotta a száját.
- Francia? - kérdezte Hans Castorp szigorúan.
- Nem, orosz - válaszolta Engelhart kisasszony. - A férje talán francia vagy francia származású, nem 
is tudom.
Hogy az ott a férje-e, kérdezte Hans Castorp még mindig ingerülten, és egy csapott vállú úrra 
mutatott a jó orosz asztalnál.
Ó, nem, a férje nincs itt, felelte a tanárnő. Még sohasem járt itt, senki sem ismeri.
- Becsukhatná az ajtót tisztességesen! - jegyezte meg Hans Castorp. - Mindig becsapja. Hiszen ez 
modortalanság!
A tanárnő szelíd mosollyal zsebre vágta a szemrehányást, mintha ő maga volna a tettes, és így már 
nem esett több szó Madame Chauchat-ról.
A második esemény abban állt, hogy Blumenkohl doktor rövid időre elhagyta a termet; egyéb 
semmi sem történt. Arcának enyhén utálkozó kifejezése hirtelen még utálkozóbbá vált, a szokottnál 
gondterheltebben nézett egy pontra, majd szerényen hátratolta székét és kiment. Itt aztán teljes 
fényében mutatkozott meg Frau Stöhr feneketlen műveletlensége, mert - valószínűleg abbeli aljas 
örömében, hogy kevésbé beteg, mint Blumenkohl - a fiatalember eltávozását félig szánakozó, félig 
megvető széljegyzetekkel kísérte.
- Szegény! - mondta. - Ez is nemsokára felül a Szentmihály-lovára. Már megint a Kék Henrikkel 
kell eszmecserét folytatnia. - Minden gátlás nélkül, konok és tudatlan arccal ejtette ki ezt a torz 
elnevezést - „Kék Henrik" -, és Hans Castorp azt se tudta, sírjon-e vagy nevessen a hallatára. 
Blumenkohl doktor egyébként néhány perc múlva visszajött, éppoly szerényen, mint ahogy kiment, 
ismét elfoglalta helyét, és folytatta az étkezést. Ő is sokat evett, minden fogásból kétszer, szótlanul 
és gondterhelt, zárkózott arccal.
Azután véget ért az ebéd; az ügyes kiszolgálásnak hála - kivált a törpe lány volt meglepően fürge - 
mindössze egy jó óra hosszat tartott. Hans Castorp nehezen szuszogva már ismét kiváló nyugágyán 



feküdt a páholyerkélyen - maga sem tudta, hogyan jutott fel az emeletre -, mert ebéd után fekvőkúra 
volt az előírás teáig, sőt ez volt a nap legfontosabb fekvőkúrája, szigorúan meg kellett tartani. Ott 
feküdt hát Hans Castorp a tejüveg falak között, amelyek egyfelől Joachimtól, másfelől az orosz 
házaspártól elválasztották, dobogó szívvel feküdt és szunyókált, száján át szedve a levegőt. Amikor 
orrot fújt, zsebkendőjén piros vérnyomokat észlelt, de nem volt hozzá ereje, hogy megütközzék 
rajta, noha kissé aggodalmas természetű volt és hipochondriára hajlamos. Megint rágyújtott egy 
Maria Mancinira, és ezúttal végigszívta, akár ízlett, akár sem. Szédelegve, bódultan, kábán 
merengett el rajta, hogy milyen különös dolgok történnek vele idefenn. Egyszer-kétszer hangtalan 
kacagás rázta mellét: az iszonyatos csúfnéven nevetett, amelyet Frau Stöhr használt a maga 
feneketlen műveletlenségében.
ALBIN ÚR
Odalenn a kertben itt-ott szellő lebbentette meg a kígyósbotos fantáziazászlót. Az ég megint 
egyenletesen beborult, eltűnt a nap, és abban a nyomban szinte barátságtalanul hűvös lett a levegő. 
A közös fekvőcsarnokban, úgy látszik, telt ház volt; élénk beszélgetés, nevetgélés folyt odalenn.
- Albin úr, könyörögve kérem, tegye el a kését, dugja el, mert még baj történik! - nyöszörgött egy 
magas, remegő női hang. És egy másik:
- Drága Albin úr, az isten szerelméért, kímélje az idegeinket, és tegye el szem elől azt a szörnyű 
gyilkot! - mire egy szőke fiatalember, aki cigarettázva ült a legelső nyugágyon, nyeglén így 
válaszolt:
- Eszembe sincs! Csak megengedik a hölgyek, hogy egy kicsit játszadozzam a késemmel! Szó, ami 
szó, rettentő éles. Kalkuttában vettem egy vak varázslótól... A varázsló lenyelte, és akkor a szolgája 
ötven lépésnyire tőle kiásta a földből... Akarják látni? Élesebb, mint a borotva. Elég megérinteni a 
pengéjét, és az ember húsába hatol, mint a vajba. Várjanak csak, megmutatom közelebbről... - És 
Albin úr felállt. Általános sivalkodás támadt. - Nem, inkább lehozom a revolveremet - mondta 
Albin úr. - Az talán jobban érdekli magukat. Ördöngös jószág. Hihetetlen az átütőereje... Mindjárt 
kihozom a szobámból.
- Albin úr, ne tegye, Albin úr! - sopánkodtak többen. De Albin úr már kijött a fekvőcsarnokból, és 
indult felfelé a szobájába; tejfelesszájú fiatalember volt, lötyögős tagú, rózsás gyermekarcú, füle 
mellett keskeny szőke barkó.
- Albin úr! - kiáltott utána az egyik hölgy. - Hozza inkább a felöltőjét, vegye föl, tegye meg a 
kedvemért! Hat hétig feküdt tüdőgyulladásban, és most itt ül kabát nélkül, még be sem takarózik, és 
folyton cigarettázik! Ez istenkísértés, Albin úr, szavamra mondom!
Albin úr azonban gúnyosan felkacagott, és csakhamar visszatért a revolverrel. A nők még 
ostobábban visítoztak, mint az imént, és hallatszott, hogy többen fel akarnak ugrani fekvőszékükről, 
de belegabalyodtak takaróikba és elestek.
- Látják, kérem, milyen kicsi, milyen fényes? - mutogatta Albin úr. - De ha itt megnyomom, akkor 
harap... - Újabb visítás. - Természetesen élesre van töltve - folytatta Albin úr.
- Itt ebben a tárban ül a hat töltény, minden lövésnél egy lyukkal arrább fordul... Egyébként nem 
tréfából hordom magamnál ezt a holmit - jelentette ki, amikor észrevette, hogy a hatás kezd 
alábbhagyni. Mellzsebébe csúsztatta a revolvert, visszaült fekvőszékébe, keresztbe vetette lábát, és 
újabb cigarettára gyújtott. - Nem bizony, korántsem tréfából - ismételte, és azután összeszorította 
ajkát.
- Hanem? Hanem? - kérdezgették a balsejtelemtől elfúló női hangok. - Iszonyú! - sikoltott föl 
hirtelen az egyik, és Albin úr bólintott.
- Amint látom, pedzik már - mondta. - Igen, valóban, arra a célra tartogatom - folytatta könnyedén, 
miután kiállott tüdőgyulladása ellenére jó adag füstöt leszívott és ismét kilehelt. - Arra a napra 
tartogatom, amikor végképp megunom ezt a zsibvásárt, és tisztelettel ajánlom magam. A dolog 
szerfölött egyszerű... Gondosan tanulmányoztam a kérdést, és most már pontosan tudom, hogyan 
kell nyélbe ütni. (A „nyélbe ütni" szónál éles sikoltás hangzott fel.) A szívtájékot kikapcsolhatjuk... 
Oda nem esik kényelmes célzás... Meg aztán jobban szeretem az öntudatot mindjárt centrumában 
kioltani, és ezt úgy érem el, hogy egy takaros kis idegen testet illesztek ide ni, ebbe az előkelő 
szervembe... - és Albin úr kurtára nyírt szőke kobakjára mutatott... - Ide kell tenni... - Azzal ismét 



elővette zsebéből nikkelezett revolverét, és a cső végével megkopogtatta a halántékát. - Ide, az ütőér 
fölé... Még tükör nélkül is gyerekjáték...
Többszólamú könyörgő tiltakozás hangzott fel, még heves zokogás is vegyült belé.
- Albin úr, tegye le a revolvert, vegye el a halántékától, ezt nem lehet kibírni! Albin úr, maga fiatal, 
maga meg fog gyógyulni, visszatér az életbe, és közszeretetben fog sütkérezni, becsületszavamra! 
Vegye föl a kabátját, feküdjék le, takarózzék be és kúrázzék! Ne kergesse el megint a fürdő mestert, 
ha alkohollal le akarja dörzsölni! Hagyja abba a cigarettázást, Albin úr, hallja? Az életéért 
könyörgünk, a drága, fiatal életéért!
Albin úr azonban kérlelhetetlennek bizonyult.
- Nem, nem - mondotta -, hagyjanak békén, jól van, köszönöm. Még sohasem tagadtam meg semmit 
egy hölgytől, de lássák be, nincs értelme, ne akarják megállítani a végzetet... Harmadik éve vagyok 
idefenn, megelégeltem, nem játszom tovább, ki veheti ezt rossznéven tőlem? Gyógyíthatatlan 
vagyok, hölgyeim, úgy nézzenek rám, ahogy itt ülök, gyógyíthatatlan eset vagyok, már a tanácsos is 
csak tessék-lássék próbálja tagadni. Engedélyezzék nekem azt a kevéske kötetlenséget, ami ebből a 
tényből következik! Úgy van ez, mint a gimnáziumban, amikor már eldőlt, hogy az ember osztályt 
ismétel, és akkor már nem feleltették, és nem kellett semmit se csinálnia. Nos, most végérvényesen 
eljutottam ebbe a boldogságos állapotba. Nem kell semmit se tennem, nem számítok többé, nevetek 
az egészen. Nem parancsolnak csokoládét? Szolgálják ki magukat! Nem, dehogy, semmitől sem 
fosztanak meg, tele van a szobám csokoládéval. Nyolc bonbonniére-em, öt tábla Gala-Peterem, két 
kiló Lindt-csokoládém van odafenn, ezt mind a szanatóriumbeli hölgyek küldték nekem a 
tüdőgyulladásom alatt...
Valahol dörmögő basszus szólalt meg, csendet parancsolt. Albin úr kurtán felkacagott; lebegő, 
szaggatott nevetéssel. Azután csend lett a fekvőcsarnokban, olyan csend, mintha álom vagy 
kísértetjárás foszlott volna széjjel; a némaságban furcsán zengtek tovább az elhangzott szavak. Hans 
Castorp fülelt rezgésükre, amíg el nem halt végképp, s noha homályosan úgy sejtette, hogy Albin úr 
nyegle szájhős, mégsem állta meg, hogy bizonyos szempontból ne irigyelje. Kivált az iskolai életből 
merített hasonlat tetszett neki, hiszen ő maga is megismételte az ötödik osztályt, és tisztán 
emlékezett a kissé szégyenletes, de mégis kedélyes és kellemes züllöttségre, amelybe süllyedt, 
amikor az utolsó negyedévben feladta a harcot, és már csak nevetett „az egészen". Gondolatai 
lomhák, zavarosak voltak, s így nehéz őket pontosan szavakba foglalni. Végeredményben úgy látta, 
hogy a becsületnek jelentős előnyei vannak, ámde a gyalázat előnyei sem csekélyebbek, sőt ez 
utóbbiak egyenesen határtalanok. S midőn próbaképpen beleélte magát Albin úr helyzetébe és 
elképzelte, milyen érzés, ha az ember végképp megszabadult a becsület terhétől, és egyszer s 
mindenkorra élvezheti a gyalázat határtalan előnyeit - olyan riasztó, szertelenül édes gyönyör lepte 
meg, hogy a szíve egy ideig még hevesebben dobogott.
SATANA BECSÜLETBEVÁGÓ AJÁNLATOT TESZ
Később elvesztette az eszméletét. Zsebórája szerint fél négy volt, amikor beszélgetés hangjára 
ébredt: Krokowski doktor - aki ilyenkor a tanácsos nélkül járta végig a betegeket - társalgott oroszul 
a neveletlen házaspárral a bal oldali üvegválaszfalon túl; sejthetően a férfi hogyléte felől 
tudakozódott, és megmutattatta magának lázgörbéjét. Azután azonban Krokowski nem a 
páholyerkélyeken át folytatta körútját, hanem megkerülte Hans Castorp erkélyét, visszament a 
folyosóra, és Joachimhoz már a szobaajtón át lépett be. Hans Castorp a legkevésbé sem vágyott 
ugyan négyszemközt összetalálkozni Krokowski doktorral, de mégiscsak sértőnek érezte, hogy őt 
ilyen módon megkerülik, elhanyagolják. Persze, ő egészséges, és nem számít - mert
ezeknél idefenn, gondolta, az a helyzet, hogy aki az egészség kiváltságát élvezi, az nem számít, 
azzal nem is törődnek; és ez bosszantotta a fiatal Castorpot.
Krokowski doktor Joachimnál is elidőzött két vagy három percig, azután továbbment az erkélyen, s 
Joachim hangja közölte Hans Castorppal, hogy most fölkelhetnek, és rendbe szedhetik magukat 
uzsonnához. „Jó" - mondta Hans Castorp, és feltápászkodott. Erősen szédült a hosszú fekvéstől, 
nehéz félálma után még kínosabban égett az arca, teste ezzel szemben borzongott - talán nem 
takarózott be elég melegen.
Megmosta szemét, kezét, megfésülködött, rendbe szedte ruházatát, és a folyosón összetalálkozott 



Joachimmal.
- Hallottad Albin urat? - kérdezte, mikor lefelé mentek a lépcsőn.
- Hogyne hallottam volna - felelte Joachim. - Igazán rendre kéne utasítani azt a fickót. A 
fecsegésével megzavarja a déli pihenőt, és úgy fölizgatja a hölgyeket, hogy hetekkel visszaveti őket. 
Durva fegyelemsértés. De hát az ember nem akar denunciálni. Meg aztán a legtöbben élvezik is ezt 
a szórakozást.
- El tudod képzelni - kérdezte Hans Castorp -, hogy csakugyan megvalósítja azt, amit 
„gyerekjáték"-nak mond, és egy idegen testet illeszt az agyába?
- Istenem - felelte Joachim -, lehetetlennek nem lehetetlen. Megesik az efféle idefenn. Két hónappal 
azelőtt, hogy idejöttem, egy diák, aki már régen itt volt, felakasztotta magát odaát az erdőben 
általános kivizsgálás után. Az első időkben még sokat emlegették.
Hans Castorp izgatottan ásított.
- Jól éppen nem érzem magam itt nálatok, azt nem mondhatnám - jelentette ki. - Még azt sem 
tartom lehetetlennek, hogy nem bírom ki tovább, hanem elutazom... nagyon rossz néven vennéd ?
- Elutaznál? Mi jut eszedbe! - kiáltott fel Joachim. - Szamárság. Hiszen csak most jöttél! Hogy 
akarsz mindjárt első nap véleményt formálni?
- Szent Isten, még mindig az első napon vagyunk ? Azt hittem, réges-rég vagyok már idefenn.
- Nono, ne kezdj el megint az időről elmélkedni! - szólt rá Joachim. - Teljesen összezavartál ma 
reggel is.
- Légy nyugodt, mindent elfelejtettem - válaszolta Hans Castorp. - Az egész komplexust. Már nem 
is éles az elmém, egy csöppet se, az elmúlt... Egyszóval, most uzsonnázunk.
- Igen, és aztán megint elsétálunk a padig, ahol délelőtt jártunk.
- Nem bánom. De remélem, Settembrinivel nem találkozunk. Ma már nem tudok művelten 
társalogni, előre figyelmeztetlek.
Az étteremben mindenféle itallal szolgáltak, amely a napnak ebben az órájában elképzelhető volt. 
Miss Robinson megint vérvörös csipkebogyóteáját itta, a virgonc öreg hölgy sovány unokahúga 
pedig joghurtot kanalazott. Azonkívül volt tej, tea, kávé, csokoládé, sőt még húsleves is; és a 
vendégek, akik a dús ebéd óta két órát fekve töltöttek, mind azon buzgólkodtak, hogy vajat 
kenjenek a hatalmas szeletekben feltálalt mazsolás kalácsra.
Hans Castorp teát rendelt, és kétszersültet mártogatott belé. A befőttet is megízlelte. A mazsolás 
kalácsot jól megnézte, de a szó szoros értelmében megremegett arra a gondolatra, hogy egyék 
belőle. Megint ott ült helyén az együgyű-tarkára festett mennyezetű teremben, a hét asztal egyikénél 
- immár negyedszer. Valamivel később, este hét órakor pedig ötödször is helyet foglalt benne, 
ezúttal vacsorához. A közbülső időt, mely rövid és jelentéktelen volt, újabb séta töltötte ki a folyóka 
melletti padhoz, a hegyoldalban - az utat most ellepték a páciensek, úgyhogy a két fiatalembernek 
sűrűn kellett köszöngetnie - és újabb fekvőkúra az erkélyen, tünékeny és tartalmatlan, másfél órás 
fekvés. Hans Castorp hevesen vacogott eközben.
Az esteli étkezéshez lelkiismeretesen átöltözött, azután Miss Robinson meg a tanárnő közt ülve 
Julienne-levest evett, sült és kirántott húst körítéssel, utána két szelet tortát, amelyben az égvilágon 
minden előfordult: mandulástészta, vajas krém, csokoládé, lekvár és marcipán - végül kitűnő sajtot 
fekete rozskenyéren. Hozzá megint egy üveg kulmbachi sört hozatott magának. Mire azonban félig 
ürítette magas poharát, tisztán, világosan fölismerte, hogy ő már csak az ágyba való. Feje zúgott, 
szemhéja ólmosan elnehezült, szíve úgy vert, mint egy kisebbfajta üstdob, s hogy kínjait tetézze, a 
fejébe vette, hogy a csinos kis Marusja, aki előrehajolva rubingyűrűs kezébe temeti arcát, őrajta 
nevet - holott olyan kínosan ügyelt, hogy semmiféle okot se szolgáltasson a nevetésre. Mintegy 
messze, ködös távolból hallotta, hogy Frau Stöhr valamit mond vagy állít, állítása azonban olyan 
badarságnak tetszett, hogy Hans Castorp rémülten, kétségek közt vergődve kérdezte magától, vajon 
jól hall-e még, vagy pedig Frau Stöhr állításai az ő fejében változnak át zagyvasággá. Frau Stöhr 
ugyanis kijelentette, hogy huszonnyolcféle halszószt tud készíteni - igenis, van mersze ezt 
becsületszavával megerősíteni, noha férje váltig intette, hogy sose emlegesse ezt a tudományát. „Ne 
emlegesd! - mondta állítólag a férje. - Senki se fogja elhinni, és ha elhiszik, kinevetnek érte!" De ő 
mégis kimondja és megvallja fennen, hogy huszonnyolcféle halmártás elkészítését tudja, se többet, 



se kevesebbet. Szegény Hans Castorp halálra rémült: úgy megijedt, hogy homlokához kapott, és 
végképp megfeledkezett a
szájában levő falat Chester-sajtról meg rozskenyérről; elfelejtette megrágni és lenyelni, és még 
akkor is a szájában tartotta, amikor asztalt bontottak.
A bal oldali üvegajtón át vonultak ki, azon a végzetes ajtón, amely mindig becsapódott, és 
egyenesen a nagy hallba vezetett. Csaknem valamennyi vendég ezen az úton át távozott, mert amint 
kitűnt, vacsora után a hallban meg a szomszédos szalonokban amolyan társaséletféle zajlott. A 
betegek kis csoportokban álldogáltak és beszélgettek. Két zöld posztós, összecsukható 
kártyaasztalnál folyt a játék; az egyik asztalnál dominó, a másiknál bridzs; Hans Castorpnak feltűnt, 
hogy csak a fiatalok játszanak, felismerte köztük Albin urat és Hermine Kleefeldet. Az első 
szalonban néhány szórakoztató optikai játék is akadt: sztereoszkóp-nézőszekrény, melynek lencséin 
át az ember merev, vértelen testszerűségben látta a benne felállított fényképeket, például egy 
velencei gondolást; továbbá egy távcső alakú kaleidoszkóp, amelybe fél szemmel tekintett az 
ember, és egy kerék forgatásával tarka csillagok, arabeszkek mesebeli változatosságát varázsolta 
maga elé; végül forgó dob, amelybe filmszalagot lehetett tenni, s nyílásain át, ha az ember oldalt 
belenézett, szórakoztató képsorozatot láthatott: kéményseprővel verekedő molnárlegényt, tanítót, 
amint egy nebulót náspángol el, ugrándozó kötéltáncost, landlert táncoló parasztpárocskát. Hans 
Castorp, jéghideg kezét térdére fektetve, hosszabb ideig kukucskált bele mindegyik szerkezetbe. A 
bridzsasztalnál is elidőzött, ahol a gyógyíthatatlan Albin úr lefittyedő száj sarkakkal és hanyag 
világfi-mozdulatokkal osztotta a kártyát. Krokowski doktor az egyik sarokban ült, és élénken, 
meghitten beszélgetett az őt félkörben körülülő hölgykoszorúval, melyben Frau Stöhr, Frau Iltis és 
Fraulein Levi is helyet foglaltak. A jó orosz asztal vendégei visszavonultak a játékszobától csupán 
ajtófüggönnyel elválasztott kis szalonba, és ott külön, bizalmas klikket alkottak. Madame Chauchat-
n kívül volt ott egy szőke szakállas, dülledő szemű, horpadt mellkasú, petyhüdt úr, egy eredeti és 
mulatságos külsejű, nagyon barna lány, kusza, gyapjas fekete hajú, fülében aranykarika; 
Blumenkohl doktor is hozzájuk társult, és még két, csapott vállú fiatalember. Madame Chauchat 
fehér csipkegalléros, kék ruhát viselt. A csoport középpontjaként ült a kerek asztal mögött a 
pamlagon, a kis szoba mélyében, arccal a játékszoba felé. Hans Castorp némi rosszallással 
szemlélte a neveletlen fiatalasszonyt, s eközben azt gondolta magában: „Valamire emlékeztet, de 
nem tudom, hogy mire..." Egy harmincévesforma, ritkuló hajzatú, nyurga fiatalember háromszor 
egymás után eljátszotta a kis barna zongorán Mendelssohn Nászinduló-ját, majd néhány hölgy 
kérésére negyedszer is elölről kezdte a dallamos zeneművet, miután előbb sorra mélyen a szemébe 
nézett a hölgyeknek.
- Szabad érdeklődnöm hogy léte iránt, mérnök úr? - szólt Settembrini; zsebre vágott kézzel 
őgyelgett ide-oda a vendégek között, s most odalépett Hans Castorphoz... Most is darócszerű szürke 
zakóját, világos-kockás pantallóját viselte. Mosolygott, amikor Hans Castorpot megszólította, és 
Hans Castorpot valamelyest kijózanította az olasz finoman, gunyorosan fodrozódó szája sarka a 
felfelé kunkorodó fekete bajusz alatt. Egyébként azonban vörös eres szemeivel meglehetős bambán 
nézett Settembrinire, ajka lefittyedt.
- A, maga az... - mondta. - Az az úr, akivel a reggeli sétánkon... odafenn a padnál... a folyókánál... 
Hogyne, mindjárt megismertem. Akár hiszi, akár nem - folytatta, holott maga is érezte, hogy ezt 
nem lenne szabad megmondania -, akkor, az első pillanatban azt hittem magáról, hogy kintornás !... 
Ez természetesen merő sületlenség - tette hozzá, mert észrevette, hogy Settembrini hűvös, fürkésző 
tekintettel néz rá. - Egyszóval falrengető ostobaság! Igazán nem is értem, hogy hogy a csudába...
- Ne aggódjék, nincsen jelentősége - válaszolta Settembrini, miután még egy pillanatig némán 
vizsgálta a fiatalembert. - És hogyan töltötte napját... első napját ezen a gyönyörtanyán?
- Köszönöm szépen. Előírásosan. Túlnyomórészt „horizontálisan", ahogy ön állítólag nevezni 
szokta.
Settembrini megint mosolygott.
- Meglehet, hogy alkalomadtán így fejeztem ki. Nos, és hogyan múlatta idejét ez az életmód... 
gyorsan vagy lassan ?
- Gyorsan is, lassan is, ahogy tetszik - válaszolta Hans Castorp. - Tudja, ezt néha nem is olyan 



könnyű megkülönböztetni. Unatkozni semmiképp sem unatkoztam... ahhoz túlságosan élénk üzem 
van maguknál idefenn. Az ember annyi újat, érdekeset lát és hall... Másrészt mégis úgy érzem, 
mintha nem egy napot töltöttem volna idefenn, hanem hosszabb időt... mintha máris idősebb és 
okosabb lennék.
- Okosabb is? - kérdezte Settembrini, és felhúzta szemöldökét. - Engedjen meg egy kérdést: hány 
éves tulajdonképpen?
De - hogy, hogy nem - Hans Castorp nem tudta! Abban a pillanatban nem tudta, hány éves, hiába 
erőlködött hevesen, sőt
kétségbeesetten, hogy az eszébe jusson. Hogy időt nyerjen, megismétel tette a kérdést, csak azután 
válaszolt:
- Hogy én?... Hogy hány éves vagyok? A huszonnegyedikbenjárok, természetesen. Nemsokára 
betöltöm a huszonnégyet. Bocsásson meg, fáradt vagyok! - tette hozzá. - Fáradtság, ez a szó nem is 
fejezi ki teljesen az állapotomat. Tudja, milyen az, amikor az ember álmodik, és tudja, hogy 
álmodik, és megpróbál fölébredni, de nem tud? Éppen így érzem én magam. Bizonyosan lázam van, 
másképp el se tudom képzelni. Tudja-e,
hogy térdig olyan a lábfejem, mint a jég? Vagyis hát az embernek a térde már nem a lábfeje... 
bocsásson meg, szörnyen kótyagos vagyok, de elvégre ez nem is csoda, ha az emberre már kora 
reggel ráfütyülnek azzal a... a pneumothoraxszal, és aztán kénytelen végighallgatni Albin úr 
fecsegését, méghozzá horizontális helyzetben. Képzelje csak, állandóan az az érzésem, hogy nem 
bízhatok az öt érzékemben, és mondhatom, ez még jobban zavar, mint az égő arcom meg a jéghideg 
lábfejem. Mondja meg, kérem, őszintén: lehetségesnek tartja, hogy Frau Stöhr huszonnyolcféle 
halszószt tud készíteni? Nem úgy értem, hogy valóban el tudja-e készíteni, mert azt eleve nem 
hiszem el... hanem hogy csakugyan mondta-e az imént vacsoránál, vagy pedig csak képzelődtem... 
ezt szeretném tudni.
Settembrini merően nézte Hans Castorpot. Úgy látszott, oda sem hallgat. Tekintete megint elrévedt, 
nemlátóvá rögződött, és mint aznap délelőtt, megint háromszor egymás után azt mondta, „szo, szo, 
szo" és „szí, szí, szi" - csúfondárosan, elgondolkozva és éles, sziszegő sz-szel.
- Huszonnégyet mondott? - kérdezte azután.
- Nem, huszonnyolcat - válaszolta Hans Castorp. - Huszonnyolcféle halszószt! Nemcsak szószt, úgy 
általánosságban, hanem kifejezetten halszószt, ez a félelmetes!
- Mérnök úr! - szólt rá Settembrini feddőn, mérgesen. - Szedje össze magát, és hagyjon nekem 
békét ezekkel a képtelen badarságokkal! Semmit sem tudok róla, és nem is akarok tudni. Tehát a 
huszonnegyedikben jár, amint mondotta? Hm... engedjen meg nekem még egy kérdést vagy 
javaslatot, kötelezettség nélkül, ha úgy akarja. Mivel úgy látom, az itt-tartózkodás megviseli magát, 
mivel testileg, és ha nem csalódom, lelkileg sem érzi magát jól körünkben... mi lenne, ha letenne 
arról, hogy tovább öregedjék és okosodjék idefenn, egy szó mint száz: ha még ma este 
összecsomagolna, és holnap a menetrendszerű gyorsvonattal lóhalálában eltávozna innét?
- Úgy érti, hogy utazzam el? - hüledezett Hans Castorp. - De hiszen csak most jöttem! Hogyan 
formálhatnék véleményt az első nap után?
Miközben ezt mondotta, történetesen benézett a másik szobába, és ott megint meglátta Madame 
Chauchat-t, pontosan szemtől szembe látta keskeny szemét, kiálló, széles pofacsontját. „Vajon mire 
emlékeztet - töprengett -, mire vagy kire?" De hiába erőlködött, amennyire tőle tellett, fáradt agya 
nem tudta a választ.
- Persze nem egykönnyen akklimatizálódom idefenn - folytatta. - Ez előrelátható volt, no de ezért 
mindjárt feladjam a harcot, csak azért, mert néhány napig talán egy kicsit kótyagos leszek, és ég az 
arcom... nem, hiszen ezért szégyenkeznem kellene, valósággal gyávának tartanám magamat, meg 
aztán a józan ésszel is ellenkezik... lássa be, kérem...
Egyszerre nagyon nyomatékosan beszélt, izgatottan rángatta a vállát, mintha mindenáron rá akarná 
venni az olaszt, hogy annak rendje s módja szerint vonja vissza ajánlatát.
- Minden tiszteletem a józan észé - felelte Settembrini. - Minden tiszteletem továbbá a bátorságé. 
Amit mond, mérnök úr, igazán tetszetős, nehéz lenne komoly ellenérvet találni ellene. Mi tagadás, 
az akklimatizációnak igen szép eseteit láttam már. Itt volt például tavaly Fraulein Kneifer, Ottilie 



Kneifer, kifogástalanul jó családból származó hölgy, magas rangú közhivatalnok leánya. Jó másfél 
évet töltött idefenn, és olyan pompásan beleszokott az itteni környezetbe, hogy még akkor sem akart 
elmenni, amikor teljesen felépült... mert az is megesik, némelyek teljesen meggyógyulnak idefenn. 
Nos, Ottilie semmi áron sem akart eltávozni, könyörgött az udvari tanácsos úrnak, hogy még 
maradhasson, mert nem tud és nem akar hazamenni, itt van otthon, itt boldog; mivel azonban sok 
volt az új jelentkező, és szükség volt a szobájára, Ottilie hasztalan könyörgött, az igazgatóság 
megmaradt amellett, hogy gyógyultan elbocsátja. Ottilie magas lázt kapott, alaposan felszökkentette 
a lázgörbéjét. De leleplezték, mégpedig oly módon, hogy a szokásos hőmérő helyett „néma nővér"-t 
dugtak a szájába. Amint látom, még nem tudja, mi a „néma nővér"... ez, kérem, számozatlan 
hőmérő, az orvos úgy méri rajta a higanyoszlop magasságát, hogy mércét fektet melléje, és aztán 
maga rajzolja meg a lázgörbét. Nos, Ottilie hőmérséklete 36,9 volt, uram, Ottilie láztalan volt! 
Akkor megfürdött a tóban, május elejét írtuk akkoriban, éjszakánként fagyott, a tó nem volt 
éppenséggel jeges, a vize, ha jól megnézzük, néhány fokkal a fagypont fölött lehetett. Ottilie jó 
ideig benn maradt a vízben, hogy valamit fölcsípjen... és az eredmény? Egészséges volt, és 
egészséges maradt. Fájó szívvel, kétségbeesetten távozott, szülei vigasztaló szavai leperegtek róla. 
„Mihez kezdjek odalenn? - hajtogatta. - Itt van az én hazám!" Nem tudom, mi lett belőle... De úgy 
látom, nem is hallja, amit mondok, mérnök úr! Ha nem csalódom, alig áll a lábán. Hadnagy úr, 
fogja az unokabátyját! - fordult az éppen odalépő Joachimhoz. - Vigye és fektesse le! A józan ész 
bátorsággal párosul benne, de ma este egy kissé törődött.
- Nem, nem, mindent megértettem, igazán! - bizonygatta Hans Castorp. - A „néma nővér" egyszerű 
higanyoszlop, számozás nélkül... amint látja, tökéletesen megértettem! - De aztán mégis fölment a 
liften Joachimmal meg még néhány beteggel; a társas élet aznap estére befejeződött, a vendégsereg 
szétoszlott, csarnokba, loggiákba vonult esteli fekvőkúrára. Hans Castorp bekísérte Joachimot a 
szobájába. A kókuszszönyeges folyosó szelíden hullámzott lába alatt, ez azonban nem zavarta 
különösebben. Letelepedett
Joachim virágos huzatú, nagy karosszékébe - a párja az ő szobájában állt -, és rágyújtott egy Maria 
Mancinira. Enyvíze, széníze és még mindenféle íze volt, csak az nem, amit elvárt volna tőle az 
ember, Hans Castorp mégis továbbszívta, s közben elnézte, amint Joachim az esti kifekvéshez 
készülődik, felveszi egyenruhaszerű, zsinóros házikabátját, afölé egy ócska felöltőt, s aztán 
éjjeliszekrény-lámpájával meg orosz nyelvkönyvével fölfegyverkezve kivonul az erkélyre. Ott 
bekapcsolta a lámpát, s hőmérőjét szájában tartva, bámulatos ügyességgel becsavarta magát két 
nagy teveszőrpokrócba, amely a székre volt terítve. Hans Castorp őszinte elismeréssel figyelte, 
milyen ügyesen csinálja. A takarókat - egyiket a másik után - előbb balról teljes hosszában, egészen 
a hónaljáig magára húzta, azután alulról a lábára hajtotta, s végül jobb felől is ráhajtotta 
olyanformán, hogy egész teste sima, egyenletes csomaggá vált, amelyből csak feje, válla és karja 
lógott ki.
- Ezt igazán kitűnően csinálod - jegyezte meg Hans Castorp.
- A gyakorlat teszi - felelte Joachim. Beszéd közben fogával tartotta a hőmérőt. - Te is megtanulod. 
Holnap feltétlenül veszünk neked is egy pár takarót. Odalenn is hasznát veszed majd, itt pedig 
egyenesen nélkülözhetetlen, hiszen nincs prémzsákod.
- Csakhogy én éjszaka nem fekszem ám ki az erkélyre - válaszolta Hans Castorp. - Nem, erre nem 
vagyok hajlandó, vedd, kérlek, tudomásul. Ez már túlzás lenne. Mindennek van határa. Valamivel 
mégis jeleznem kell, hogy én csak látogatóba jöttem hozzátok. Egy kicsit még elüldögélek itt nálad, 
és szivarozom, amint illik. Pocséknak érzem az ízét, de tudom, hogy igazából finom, és mára be 
kell érnem ennyivel. Mindjárt kilenc óra... nem, sajnos, még mindig nincs kilenc. De ha fél tízre ér a 
mutató, akkor már ott tartunk, hogy félig-meddig normálisan is le lehet feküdni.
Jeges borzongás futott végig rajta - egyszer, majd többször gyors egymásutánban. Felugrott és 
odaszaladt a fali hőmérőhöz, mintha tetten akarná érni. Réaumur szerint kilenc fok volt a szobában. 
Megfogta a központi fűtés csöveit: hidegek, halottak voltak. Összevissza mormolt valami affélét, 
hogy hiába van augusztus, mégis gyalázat, hogy nem fűtenek, mert nem azon múlik, hogy a naptár 
milyen hónapot mutat, hanem a kinti hőmérsékleten, az pedig olyan cudar, hogy ő fázik, mint a 
kutya. Az arca azonban égett. Megint leült, újra felállt, motyogva engedélyt kért, hogy elvehesse 



Joachim paplanát az ágyból, és azt a fotelben ülve lábára terítette. Így ült ott, égve-vacogva, és 
kínlódott a fertelmes ízű szivarral. Valósággal megrohanta a nyomorúság; úgy érezte, még soha 
életében nem ment rosszabbul a sora. „Micsoda nyomorúság!" - mormolta. Közben azonban 
hirtelen kicsapongó öröm és reménykedés hasított beléje, és amikor ez elmúlt, már csak azért ült ott, 
mert várta, hátha visszatér. De nem tért vissza; csak a nyomorúság maradt, így hát végül felállt, a 
paplant visszadobta Joachim ágyára, rángatózó szájjal valami affélét motyogott, hogy: „Jó éjszakát, 
aztán vigyázz, meg ne fagyj!" és „Reggeli előtt, ugye, bejössz értem" - aztán a folyosón át 
hazatámolygott szobájába.
Vetkőzés közben dudorászott, de nem jókedvében. Gépiesen, kellő figyelem nélkül végezte el az 
esti tisztálkodás apró mozdulatait és kulturális kötelességeit, úti flakonjából élénkpiros szájvizet 
cseppentett poharába, és diszkréten gargarizált, kezét megmosta finom, enyhe ibolyaszappannal, és 
fölvette hosszú batiszt hálóingét, melynek mellzsebére „HC" betűk voltak hímezve. Aztán lefeküdt, 
és eloltotta a lámpát, kótyagos, égő fejét az amerikai lány halotti párnájára ejtve.
Bizonyosan remélte, hogy menten elalszik, reménysége azonban tévesnek bizonyult, szemhéja, 
melyet az imént még alig tudott nyitva tartani, most sehogy sem akart lezáródni, hanem, 
nyugtalanul rebbenve felpattant, valahányszor lehunyta. Megszokott lefekvési ideje még nem 
érkezett el - csitította önmagát -, meg aztán napközben is sokat heverészett. És odakinn szőnyeget 
poroltak... de ez kevéssé látszott valószínűnek, és valóban nem is volt igaz, hanem kitűnt, hogy a 
szíve dobogását hallja mintegy testén kívül és a messzi távolból, éppen úgy, mintha odakünn 
szőnyeget vernének fonott nádporolóval.
A szobában még nem volt egészen sötét; a nyitott erkélyajtón át behatolt a kis lámpák fénye 
Joachimtól meg a rossz orosz asztalnál étkező házaspártól. És ahogy Hans Castorp pislogva hanyatt 
feküdt az ágyában, hirtelen kiújult benne a napnak egy elszigetelt benyomása, egy megfigyelése, 
amelyet ijedten és tapintatosan igyekezett nyomban elfelejteni. Joachim arcának kifejezése jutott 
eszébe, amikor Marusjáról és Marusja testi sajátságairól esett szó - szájának furcsa, szánalmas 
megvonaglása, napbarnított arcának foltos elsápadása. Hans Castorp most egyszerre átlátta és 
megértette, hogy ez mit jelent, olyan újszerű, beható, bensőséges megértéssel látta és értette, hogy a 
nádporoló odakinn megkettőzte ütéseinek erejét és gyorsaságát, szinte túlharsogta a davos-platzi 
esti muzsika hangjait - mert megint hangverseny volt odalenn a szállodában; szimmetrikusan 
felépített, elcsépelt operettdallam szállt fel az éjszaka sötétjében, és Hans Castorp suttogva vele 
fütyülte (mert hiszen suttogva is lehet fütyülni), és dermedt lábával a taktust verte hozzá a 
pehelypaplan alatt.
Ez persze nem vezetett elalváshoz, de Hans Castorpnak most már nem is igen volt kedve elaludni. 
Amióta olyan élénken és újszerűen megértette, miért sápadt el Joachim, újnak látta a világot, és 
lelke mélyét megint a
kicsapongó öröm és reménység érzése érintette meg. Egyébként még valamire várt, noha nemigen 
adott magának számot arról, hogy mire. Amikor azonban hallotta, hogy jobb, valamint bal oldali 
szomszédai befejezik az esti fekvőkúrát, és szobájukba vonulnak, hogy a szabadtéri horizontális 
helyzetet a zárthelyivel cseréljék fel, azzal biztatta magát, hogy a barbár házaspár ezúttal békén 
marad. „Bízvást elalhatok - gondolta. - Ma este békén maradnak, ezt bizonyosra veszem!" De nem 
maradtak békén, és Hans Castorp nem is hitte ezt komolyan, sőt, hogy megmondjuk az igazat, a 
maga részéről nem is értette volna, ha és amennyiben békén maradnak, hogy miért maradnak békén. 
Mindamellett hangtalanul, hevesen megbotránkozott és meglepődött azon, amit hallott. „Hallatlan! - 
kiáltotta hangtalanul. - Botrányos! Ki hitte volna!" És közbe-közbe suttogva csücsörödő ajakkal 
kísérte az elcsépelt operettdallamot, amely csökönyösen áthangzott.
Később jött a szender. De vele együtt jöttek a bolondos álomképek, még bolondabbak, mint az első 
éjszaka, s Hans Castorp többször is felriadt, szorongva vagy egy-egy zavaros ötletet hajszolva. 
Álmában Behrens udvari tanácsost látta, amint rogyadozó térddel, mereven előrelógó karokkal 
járkált a kerti ösvényeken, hosszú, sivár lépteit távoli induló üteméhez alkalmazva. Amikor megállt 
Hans Castorp előtt, vastag, kerek lencséjű pápaszemet viselt, és zagyvaságokat locsogott. 
„Természetesen civil" - mondta, és anélkül, hogy erre előbb engedélyt kért volna, óriási mancsának 
mutató- és középső ujjával lehúzta Hans Castorp alsó szemhéját. „Jámbor civil, mindjárt 



gondoltam. De nem tehetségtelen, ó, nem, van tehetsége a fokozott égéshez! Nem fukarkodnék az 
esztendőkkel, a szolgálati esztendőkkel, amiket szépecskén eltölthet nálunk idefenn! No, most aztán 
hajrá, uraim, gyerünk azzal az andalgással!" - kurjantotta, szájába dugta két hatalmas mutatóujját, és 
olyan sajátosan, kellemesen füttyentett, hogy a levegőből a tanárnő és Miss Robinson érkezett 
kicsinyített alakban és más-más oldalról repülve, és az udvari tanácsos jobb és bal vállára ültek, 
úgy, ahogyan az étteremben Hans Castorp jobb, illetve bal oldalán foglaltak helyet. A tanácsos 
szökdelve távozott, s eközben asztalkendővel a szemüvege mögé nyúlt, és a szemét törölgette; az 
ember nem tudhatta, mi van ott törölnivaló - könnyek-e vagy izzadság.
Aztán úgy rémlett az álmodónak, hogy az iskolaudvaron van, ahol annyi éven át töltötte a 
tízperceket a tanórák között, és éppen azon van, hogy kölcsönkérjen egy ceruzát az ugyancsak 
jelenlevő Madame Chauchat-tól. Madame Chauchat átnyújtotta neki az ezüst hosszabbítóba dugott, 
kurtára elhasznált piros irónt, és kellemesen rekedtes hangon figyelmeztette Hans Castorpot, hogy 
óra után föltétlenül adja vissza. És amikor Madame Chauchat ránézett kiálló pofacsontja fölött 
elkeskenyülő kékes-szürkészöld szemével, akkor Hans Castorp erőszakkal kitépte magát álmából, 
mert most végre megfogta és le akarta szögezni, hogy Madame Chauchat voltaképpen mire és kire 
emlékezteti olyan élénken. Sietve biztonságba helyezte ezt a felismerést, és eltette másnap reggelre, 
mert érezte, hogy szendergés és álom újra körülfonja, és valóban, csakhamar abba a helyzetbe 
került, hogy Krokowski doktor elől kellett menekülnie, mert a doktor üldözte, hogy lélekboncolást 
űzzön vele, amitől pedig Hans Castorp vadul, szinte őrjöngve iszonyodott. Botladozva, elnehezülő 
lábbal menekült a doktor elől az üvegfalak mellett végig a páholyszerű erkélyeken, élete 
veszélyeztetésével leugrott a kertbe, kétségbeesésében még a vörösbarna zászlórúdra is megpróbált 
fölmászni, végül verejtékezve ébredt épp abban a pillanatban, mikor üldözője elkapta a 
nadrágszárát.
Alighogy kissé megnyugodott azonban, és újra elaludt, a helyzet a következőképpen alakult: 
vállával igyekezett Settembrinit kimozdítani a helyéből, Settembrini pedig csak állt és mosolygott, 
finoman, szárazon, gunyorosan, dús fekete bajusza alatt, ott, ahol a bajusz szépen ívelve fölfelé 
kanyarodott, és éppen mosolya volt az, ami Hans Castorpot bántotta. Tisztán hallotta saját hangját, 
amint azt mondja Settembrininek: „Maga zavar! Takarodjék innen! Maga csak egy kintornás, nincs 
itt semmi keresnivalója!" De Settembrinit nem lehetett kimozdítani helyéből, s Hans Castorp 
megállt, gondolkozni kezdett, hogy mi itt a teendő, amikor váratlanul gyönyörűen megvilágosodott 
előtte, hogy mi az idő: nem egyéb, mint egy „néma nővér", számozás nélküli higanyoszlop 
azoknak, akik netán csalni akarnak... Erre fölébredt, azzal az eltökélt szándékkal, hogy másnap 
azonnal közli Joachimmal a nagyszerű megoldást.
Ilyen kalandok, felfedezések közepette telt az éjszaka; zagyva szerephez jutott benne még Hermine 
Kleefeld és Albin úr is, valamint Miklosich százados, aki Frau Stöhrt fogai közé kapta és elragadta, 
mire Paravant államügyész úr lándzsával keresztüldöfte. Egy álmot pedig kétszer is végigálmodott 
Hans Castorp az éjszaka folyamán, méghozzá mind a kétszer pontosan egyformán - másodszor már 
hajnaltájt. A hétasztalos teremben ül, amikor iszonyatos csörömpöléssel bevágódik az üvegajtó, és 
megjelenik Madame Chauchat, egyik keze fehér szvettere zsebében, a másik tarkóját tapogatva. De 
ahelyett, hogy odamenne a jó orosz asztalhoz, a neveletlen asszony nesztelenül odalép Hans 
Castorphoz, és némán csókra nyújtja kezét, de nem a keze fejét nyújtja, hanem a tenyerét; és Hans 
Castorp belecsókol a tenyerébe, belecsókol kissé széles, tömpe ujjú, cseppet sem előkelő formájú 
kezébe, amelyen kétoldalt a körme mellett kissé durva a bőr. És akkor megint tetőtől talpig 
elborította az a riasztó, szertelenül édes gyönyör, amely akkor támadt föl benne, mikor próbaképpen 
felszabadította magát a becsület terhe alól, és megkóstolta a gyalázat határtalan előnyeit, Ugyanezt 
érezte most álmában, csak sokkal, de sokkal erősebben.
NEGYEDIK FEJEZET
SZÜKSÉGES BESZERZÉS
- Most már vége a nyárnak itt nálatok? - kérdezte Hans Castorp harmadnap gúnyosan az 
unokaöccsétől...
Iszonyút zuhant az idő.
A második nap, amelyet a hospitáns odafenn töltött, csodálatos nyárias szépségben pompázott. Az 



ég mélykéken tündökölt a fenyők lándzsaszerű csúcshajtásai felett, a község a völgy ölén vakítón 
ragyogott a hőségben, a hegyoldal kurta, mély füvén legelésző tehenek csengője derűs, meghitt 
kolompolással töltötte be a levegőt. A hölgyek már reggelihez vékony mosóblúzban jelentek meg, 
némelyek méghozzá áttört ujjal, s ez nem állt mindegyiknek egyforma jól - Frau Stöhrnek például 
határozottan rosszul állt, mert szivacsos volt a karja. Hiába, az áttört, lenge ruházat sehogy sem 
illett hozzá. A szanatórium férfiközönsége is a maga módján alkalmazkodott a szép időhöz, 
lüszterkabátok, vászonöltönyök jelentek meg a színen, Joachim Ziemssen pedig elefántcsontszínű 
flanellnadrágot vett fel kék zakójához, s ez az összeállítás teljességgel katonai színezetet adott 
megjelenésének. Ami Settembrinit illeti, többször is kinyilatkoztatta abbeli szándékát, hogy 
átöltözik. „Az ördögbe is! - mondta, amikor löncs után lesétált a két fiatalemberrel a telepre. - Hogy 
perzsel a nap! Úgy látom, könnyebb ruhát kell öltenem." De akármilyen választékosan fejezte ki 
szándékát, továbbra is megtartotta széles hajtókás, hosszú daróckabátját, kockás pantallóját; 
valószínűleg ez volt egész ruhatára.
Harmadnap azonban úgy tetszett, felborult a természet, és minden rend tótágast áll. Hans Castorp 
nem hitt a szemének.
A déli főétkezés után történt, már húsz perce az erkélyen feküdtek, mikor a nap hirtelen elbújt, a 
délkeleti hegycsúcsok fölé csúf tőzegbarna fellegek tornyosultak, és a völgyön idegen légminőségű 
szél söpört végig, jéghidegen, csontig hatolón, mint hogyha ismeretlen, fagyos vidékekről jönne; ez 
a szél felborította a meleg uralmát, és merőben új rezsimet alapított.
- Hó - mondta Joachim hangja az üvegfal mögött.
- Hogy érted azt, hogy „hó"? - kérdezte Hans Castorp. - Csak nem akarod azt állítani, hogy most 
havazni fog?
- Minden bizonnyal - válaszolta Joachim. - Ezt a szelet ismerjük. Ha ez jön, akkor maholnap 
szánkázhatunk.
- Badarság! - mondta rá Hans Castorp. - Ha jól tudom, augusztus elején járunk.
De Joachim igazat mondott, nemhiába volt szakértő és beavatott. Mert pillanatokon belül többszöri 
mennydörgéssel iszonyatos havazás indult meg; olyan sűrű pelyhekben kavargott a hó, hogy 
minden fehér ködbe burkolózott, és jóformán semmi sem látszott a völgyből meg a telepből.
Egész délután havazott. Megindították a központi fűtést, s míg Joachim elővette prémzsákját, és 
nem zavartatta magát a kúrázásban, Hans Castorp bemenekült szobájába, széket tolt a melegedő 
fűtőtesthez, és onnét tekintett ki sűrű fejcsóválással a kinti garázdaságba. Másnap reggel már nem 
havazott, de noha a szabadtéri hőmérő néhány fokot mutatott a zérus fölött, a bokáig érő hó nem 
olvadt el, és tökéletes téli tájkép tárult Hans Castorp álmélkodó pillantása elé. A fűtést megint 
leállították. A szobahőmérő hat fokot mutatott a fagypont fölött.
- Most már vége a nyárnak itt nálatok? - kérdezte tehát Hans Castorp keserű gúnnyal...
- Azt nem mondhatjuk - válaszolta Joachim tárgyilagosan. - Ha Isten is úgy akarja, kapunk még 
szép nyári napokat. Ez még szeptemberben is könnyen lehetséges. De a dolog úgy áll, hogy az 
évszakok itt nem különülnek el annyira, tudod, úgyszólván összekeverednek, és nem tartják 
magukat a naptárhoz.
Télen néha olyan erősen süt a nap, hogy izzadunk, és levetjük még a kiskabátunkat is séta közben, 
nyáron meg... no hát, azt már magad is látod, hogy milyen itt a nyár. Meg aztán a hó... a hó mindent 
összezavar. Januárban havazik, de májusban sem havazik sokkal kevesebbet, és néha augusztusban 
is hull a hó, amint láthatod. Mindent összevéve azt mondhatjuk, nincs hónap hó nélkül, ehhez 
tarthatod magad. Egy szó mint száz: vannak téli napok és nyári napok, tavaszi meg őszi napok, de 
igazi évszakok, azok voltaképpen ismeretlenek idefenn.
- Szép kis zűrzavar - jegyezte meg Hans Castorp. Sárcipőben, télikabátban ballagott le öccsével a 
telepre, hogy takarókat szerezzen be a fekvőkúrához, mert belátta, hogy kockás plédjével sehogy 
sem boldogul ebben az időjárásban. Futólag mérlegelte, hogy ne vásároljon-e inkább prémzsákot, 
de azután letett erről a szándékáról, sőt valósággal visszariadt a gondolattól.
- Nem, nem - mondotta -, maradjunk csak a takaróknál! Azokat odalenn is használhatom, hiszen 
teveszőr takarót mindenütt használnak, abban nincs semmi különös vagy izgató. De a prémzsák, az 
nagyon is



speciális... értsd meg jól, amit mondok: ha ilyen lábzsákot vennék, szinte már olyan színben tűnnék 
fel önmagam előtt, mintha itt hosszabb időre le akarnék telepedni, mintha bizonyos fokig már 
hozzátok tartoznék... Egyszóval, oda akarok kilyukadni, hogy igazán nem volna érdemes erre a 
néhány hétre prémzsákot beszerezni.
Joachim igazat adott neki, így tehát az Angol Negyed egyik gazdag választékú, szép üzletében 
vásároltak két éppen olyan teveszőr takarót, mint a Joachimé, két, hosszában-széltében rendkívüli 
méretű, kellemesen puha, természetes teveszőr színű pokrócot, és utasítást adtak, hogy tüstént 
küldjék fel a „Berghof Nemzetközi Szanatórium"-ba, a 34-es számú szobába. Hans Castorp aznap 
ebéd után mindjárt fel akarta avatni őket.
Mindez természetesen villásreggeli után történt, hiszen a napi beosztás máskor nem adott rá időt, 
hogy lemenjenek a telepre.
Esett az eső, a hó az utcákon fröcskölő, jeges latyakká változott. Hazafelé menet utolérték 
Settembrinit, aki esernyő alatt - noha most is hajadonfőtt - igyekezett vissza a szanatóriumba. Sárga 
volt az arca, szemlátomást elégikus hangulat vett rajta erőt. Szabatos, jól formált szavakkal 
panaszkodott a hidegre, a nedvességre, mert keservesen szenved tőle. Ha legalább fűtenének! De 
ezek a nyomorult kényurak leállítják a fűtést, mihelyt abbamarad a havazás - ostoba szabály, a józan 
ész megcsúfolása! Hans Castorp ellenvetésére, hogy az alacsony szobahőmérséklet nyilván a 
gyógykezelés szabályaihoz tartozik - a betegek elpuhulását akarják megakadályozni -, Settembrini 
úr maró gúnnyal válaszolt. Ejnye, csakugyan, a gyógykezelés szabályai! A magasztos, 
megdönthetetlen szabályok! Hans Castorp valóban megfelelő hangon beszél róluk, tudniillik a 
vallásos áhítat és alázat hangján. De mégiscsak feltűnő - noha persze örvendetes értelemben feltűnő 
- hogy a szabályok közül éppen azokat tisztelik olyan feltétlenül, amelyek a kényurak gazdasági 
érdekeivel összhangban állnak, azok felett pedig, amelyekre ez nem áll, hajlandók szemet hunyni... 
Míg a fiatalemberek nevettek ezen a megállapításán, Settembrini elhunyt apjára terelte a szót. 
mégpedig a meleggel kapcsolatosan, amelyre vágyott.
- Apám - kezdte nyújtottan, rajongva -, apám roppantul finom ember volt, testileg-lelkileg egyaránt 
érzékeny. Hogy szerette télen kicsiny, meleg dolgozószobáját, szívből szerette! Mindig legalább 
húsz fok Réaumur volt benne, egy vörösen izzó kályhácska segítségével, és ha az ember nyirkos, 
hideg időben vagy olyan napokon, midőn a metsző tramontana-szél zúdult le városunkra, belépett 
oda a pitvarból, a meleg mint enyhületet adó köpönyeg terült vállára, és az ember szeme megtelt 
jóleső könnyekkel. A szobácska telis-tele volt zsúfolva könyvvel, kézirattal, nagy értékek is voltak 
közöttük, és e szellemi kincsek közt ott állt atyám, kék flanellköntösében állt keskeny írópultjánál, 
és az irodalomnak szentelte magát... Kicsiny, törékeny emberke volt, jó fejjel kisebb nálam, 
képzeljék csak el!
De ősz haja dús csimbókokban csavarodott halántékán és az orra hosszú volt és finom... Micsoda 
romanista volt, uraim! Kora legkiválóbbjaihoz tartozott, úgy ismerte nyelvünket, mint kevesen, 
mint latin stilisztának senki sem ért a nyomába, igazi uomo letterato [1] volt Boccaccio szíve 
szerint... Messze földről látogatták a tudósok, hogy eszmét cseréljenek vele, az egyik Haparandából 
jött, a másik Krakkóból, egyenesen azért jöttek Páduába, szülővárosunkba, hogy atyámnak 
tiszteletüket fejezzék ki, s atyám barátságosan, méltóságteljesen fogadta őket. Költőnek sem volt 
utolsó, szabad óráiban elbeszéléseket írt a legszebb toszkánai prózastílusban, az idioma gentile 
mestere volt
- mondta Settembrini, és látható gyönyörűséggel engedte, hogy anyanyelvének édes szótagjai 
olvadozzanak a nyelvén, fejét ide-oda ingatta közben. - Kertjét Vergilius példája szerint művelte - 
folytatta -, és minden szava szép volt és egészséges. De a szobájában melegnek, jó melegnek kellett 
lennie, másképp didergett és néha még könnyezett is mérgében, hogy fagykolódni kényszerítik. És 
most képzelje el, mérnök úr, képzelje el maga is, hadnagyom, hogy mit szenvedek én, apám vérbeli 
fia, ezen az átkozott, barbár helyen, ahol a test még nyáron is vacog a hidegtől, és állandóan 
megalázó benyomások kínozzák a lelket! Elviselhetetlen! Micsoda alakok vesznek körül! Ez a 
pokol hóhéra, ez az udvari tanácsos, aztán Krokowski - Settembrini úgy tett, mintha a nyelve 
beletörne ebbe a névbe -, Krokowski, ez a szemérmetlen gyóntató, aki gyűlöl, mert emberi 
méltóságom tiltja, hogy odaadjam magam a paposkodó praktikáinak... És az asztalomnál... micsoda 



társaság! Micsoda társaságban kell étkeznem! Jobbomon egy hallei serfőző, Magnus a neve, a 
bajusza mint egy köteg széna. „Hagyjon nekem békét az irodalommal! azt mondja. Mit nyújt az 
irodalom? Szép jellemeket. Mit kezdek én a szép jellemekkel? Én gyakorlati ember vagyok, és az 
életben nincsenek szép jellemek." íme, ez a fogalma alakult ki az irodalomról... szép jellemek... 
Szűzmária, ne hagyj el! A felesége meg ott ül vele szemben, fehérjét veszít, és egyre jobban 
belesüllyed a bárgyúságba. Nyomor, piszkos nyomor...
Joachim és Hans Castorp, anélkül, hogy egymás közt megbeszélték volna, egyformán vélekedtek 
Settembrini úr elmefuttatásairól : nyavalygónak és bántón lázadónak ítélték, noha természetesen 
mulattak, sőt okultak is hetyke, éles nyelvű tiszteletlenségén. Hans Castorp szívből kacagott a 
„köteg szénán" meg a „szép jellemeken", illetőleg a komikus kétségbeesésen, amellyel Settembrini 
ezeket emlegette. Majd így válaszolt:
- Édes Istenem, a társaság bizony mindig egy kicsit vegyes az efféle intézményben. Az ember nem 
válogathatja meg az asztalszomszédait, hová jutnánk akkor. A mi asztalunknál is ül egy hölgy, Frau 
Stöhr... bizonyára ismeri, Settembrini úr. Pokolian műveletlen, azt meg kell adni, és az ember néha 
igazán nem is tudja, hová nézzen, amikor locsogni kezd. És amellett hőemelkedésről panaszkodik 
meg ernyedtségről, és valószínűleg, sajnos, nem is éppen könnyű eset. Ez olyan furcsa... beteg és 
buta... nem tudom, jól fejezem-e ki magam, de olyan különösen érint, ha valaki buta is, meg beteg is 
hozzá, ha ez a kettő összejön, ez talán a világon a legszomorúbb. Az ember nem tudja, milyen arcot 
vágjon hozzá, mert a beteget az ember szeretné tisztelni és komolyan venni, ugyebár, hiszen a 
betegség bizonyos fokig tiszteletre méltó, ha szabad magam így kifejeznem. De ha örökké közbejön 
a butaság, a „fomulusz" meg a „kozmikus intézet", meg ilyen baklövések, akkor az ember igazán 
nem tudja, sírjon-e vagy nevessen, az emberies érzés dilemmába kerül, mert ez olyan szánalmas, 
hogy ki se mondhatom. Úgy értem: nem illik, nem pászol össze, az ember nem szokta meg, hogy a 
kettőt együtt elképzelje. Az ember azt hinné, a buta legyen egészséges és közönséges, a betegség 
pedig föltétlenül kifinomítja, megokosítja, különlegessé emeli az embert. Így szokás ezt elképzelni. 
Vagy nem? Talán többet is mondok a kelleténél - végezte. - Csak mert hát véletlenül szóba került... - 
És végképp belezavarodott.
Joachim is zavarban volt, Settembrini pedig hallgatott, szemöldökét felrántva, azt a látszatot keltve, 
mintha csak udvariasságból várná ki, amíg Hans Castorp befejezi. A valóságban azonban az volt a 
célja, hogy Hans Castorp előbb teljesen belegabalyodjék mondókájába, s csak akkor válaszolt:
- Teringettét, mérnök úr, ilyen bölcselkedő hajlamokat nem is vártam volna magától! Elmélete 
szerint tehát nem is lehet olyan egészséges, amilyennek mutatja magát, mert hisz nyilvánvaló 
szellemi képességekről tesz tanúságot! Engedje meg azonban, hogy megjegyezzem, dedukcióit nem 
tudom követni, elutasítom következtetéseit, sőt valóban ellenségesen állok velük szemben. Mi 
tűrés-tagadás, szellemi dolgokban kissé türelmetlen vagyok, és inkább vagyok hajlandó pedáns 
színben feltűnni, semhogy vitatlanul hagyjak olyan nézeteket, amelyeket fölöttébb vitathatóknak 
ítélek, mint azokat is, amelyeket itt most kifejtett...
- De Settembrini úr...
- Engedje meg!... Tudom, hogy mit akar mondani. Azt akarja mondani, hogy nem is gondolta olyan 
komolyan, az imént kifejtett nézeteit nem is vallja minden további nélkül a magáéinak, csak 
mintegy kiragadott egyet a levegőben lebegő és lehetséges nézetek közül, és felelőtlenül 
megpróbálta magáévá tenni. Így illik életkorához, mert az ifjúság még könnyen nélkülözheti a 
férfias szilárdságot, és egyelőre mindenféle állásponttal kísérletezhet. Piacet experirí - mondotta, és 
a „piacét" szó „c"-jét olasz módra „cs"-nek ejtette. - Találó mondás. Ami meghökkent, az csupán az 
a tény, hogy kísérlete éppen ebben az irányban mozog. Kételkedem benne, hogy ez csak a véletlen 
műve. Attól tartok, hogy itt valami született hajlam működik, amely megerősödve jellemvonássá 
válik, ha nem lépünk fel ellene. Azért érzem kötelességemnek, hogy helyesbítsek. Úgy mondotta, a 
betegséggel párosult butaságnál nincsen szomorúbb a világon. Ebben igazat adok magának. Én is 
szívesebben társalgók egy szellemes beteggel, mint egy sorvadásos tökfilkóval. Tiltakozásom ott 
kezdődik, amikor a butasággal párosult betegséget mintegy stílushibának tekinti, a természet 
ízlésbeli megtévelyedésének, az emberies érzés dilemmájának, amint kifejezte. Amikor a betegséget 
olyan előkelő és... hogy is mondta?... tiszteletre méltó valaminek érzi, hogy a butasággal sehogy 



sem pászol össze. Ez is a maga kifejezése, ugyebár. Nem, nem és nem! A betegség nem előkelő, a 
betegség nem tiszteletre méltó, semmiképp sem! Ez a felfogás maga is betegség vagy legalábbis 
betegséghez vezet. A legbiztosabban talán akkor utaltatom meg magával ezt a felfogást, ha 
megmondom, hogy elavult és csúnya. Babonásan bűnbánó időkből ered, midőn az ember eszméjét 
torzképpé alázták és aljasították; szorongással teli időkből, midőn a harmónia és a derűs 
kiegyensúlyozottság gyanúsnak, ördöginek számított, a nyavalyásság pedig akkoriban egyenlő volt 
a mennyországi belépőjeggyel. Értelem és felvilágosodás azonban elűzte az emberiség lelkét 
nyomasztó árnyakat... még nem egészen, még ma is folyik köztük a harc; ezt a harcot pedig 
munkának hívják, uram, földi munkának, a földért, a becsületért, az emberiség érdekeiért végzett 
munkának; és értelem és felvilágosodás e harcban naponta újra edződve, idővel majd egészen 
felszabadítja az embert, és a haladás és civilizáció útján egyre fényesebb, egyre szelídebb és 
tisztább ragyogás felé vezeti.
„Ördög és pokol - gondolta Hans Castorp megütközve, megszégyenülve -, hiszen ez valóságos ária! 
Mivel érdemeltem én ezt? Egyébként kissé száraznak látszik az egész. És mit akar örökké a 
munkával? Örökké a munkát emlegeti, pedig ez igazán nem illik ide." Fennhangon csak ennyit 
szólt:
- Igazán szép, Settembrini úr! Érdemes meghallgatni, ahogy mindezt előadja. Nem is lehetne... nem 
is lehetne plasztikusabban kifejezni. Legalábbis én úgy gondolom.
Settembrini átemelte esernyőjét egy szembejövő fején, és ekképpen folytatta:
- A visszafordulás... a szellemi visszafordulás, ama sötét, gyötrelmes idők nézeteihez: ez betegség, 
higgye el nekem, mérnök úr... méghozzá feltárt és jól ismert betegség, melyet a tudomány 
különböző nevekkel nevez,
egyik elnevezés a szépség és a lélek tudományának területéről ered, a másik a politikából... iskolás 
szakkifejezések ezek, nem sokat számítanak, s ismeretükről bízvást lemondhat, mérnök úr. Mivel 
azonban a szellemi életben minden összefügg, egyik a másikból adódik, s mivel az ördögnek nem 
nyújthatjuk a kisujjunkat úgy, hogy el ne kapja az egész kezünket, sőt az egész embert... mivel 
továbbá egészséges elvből mindig csak egészséges következmények folynak, akármit állítsunk is a 
láncolat elejére, kérem, jegyezze meg egyszer s mindenkorra, hogy a betegség korántsem olyan 
előkelő és tiszteletre méltó valami, hogy a butasággal ne férne össze; nem, a betegség épp 
ellenkezőleg: megaláztatás, igen, az ember fájdalmas és az eszmét sértő megaláztatása; egyes eseteit 
ám kíméljük és ápoljuk, ha úgy adódik, de a betegséget szellemileg tisztelni megtévelyedés, jól 
jegyezze meg, kérem!... megtévelyedés, minden szellemi tévelygés kezdete és kiindulópontja. Az az 
asszony, akit említett... lemondok róla, hogy a nevét megjegyezzem... Frau Stöhr, köszönöm szépen, 
nos, ez a nevetséges teremtés... úgy tetszik, nem az ő esete az, amely dilemma elé állítja az 
emberies érzést, amint mondotta. Beteg és buta.... Isten nevében, ez maga a nyomorúság, mi sem 
egyszerűbb, nincs más dolgunk, mint szánakozás és vállvonogatás. A dilemma, uram, a tragikum ott 
kezdődik, ahol a természet a maga kegyetlenségében megtöri vagy eleve lehetetlenné teszi a 
személyiség harmóniáját azáltal, hogy egy nemes, élni akaró szellemet az életre alkalmatlan testbe 
zár. Ismeri Leopardit, mérnök úr, vagy maga, hadnagyom ? Hazám fia, szerencsétlen költő, púpos, 
beteges ember, kinek nagyszerű lelkét testének nyomorúsága állandóan megalázta, és az irónia 
alantas tájaira rántotta le. Szívet tépőek e megalázott lélek panaszai. Hallgassák meg ezt!
És Settembrini szavalni kezdett olaszul, hagyta, hogy az édes szótagok olvadozzanak nyelvén, ide-
oda ingatta fejét, és időnként lehunyta szemét, mit sem törődve azzal, hogy kísérői egy árva szót 
sem értenek a versből. Szemlátomást csak az volt a célja, hogy emlékezőtehetségét, kiejtését maga 
élvezze, és kísérői előtt érvényre juttassa. Végül így szólt:
- Sajna, nem értik, amit mondok, csak hallgatják, de nem fogják fel a szavak fájdalmas értelmét. 
Leopardi, a nyomorék... érezzék ezt át teljes jelentőségében, uraim!... a nyomorék Leopardi 
mindenekelőtt a szerelmet nélkülözte, s ez tette képtelenné rá, hogy lelke elkorcsosulásának gátat 
vessen. A dicsőség s az erény ragyogása egyként elhalványult előtte, a természetet gonosznak látta... 
a természet egyébként csakugyan gonosz, ostoba és gonosz, ebben igazat adok Leopardinak... és 
megrendült a hite, szörnyű ezt kimondani, nem hitt a tudományban és a haladásban! Itt van a 
tragikum, mérnök úr! Itt van az emberies érzés dilemmája, nem annál az asszonynál... nem vagyok 



hajlandó emlékezetemet nevével megterhelni! Ne beszéljen nekem betegség-létrehozta 
átszellemülésről, az Isten szerelméért, ne beszéljen ilyesmiről! A lélek test nélkül éppoly embertelen 
és szörnyűséges, mint a test lélek nélkül, egyébként az első ritka kivétel, a második pedig szabályos 
jelenség. Többnyire a test az, amely túlburjánzik, fontoskodik, magához ragadja az életet, és 
fertelmes módon emancipálódik. Az az ember, aki beteg emberként él, az csak test, ez benne az 
embertelen és a megalázó... a legtöbb esetben nem jobb, mint egy holttest...
- Érdekes - szólalt meg váratlanul Joachim, s előrehajolt, hogy unokabátyja szemébe nézzen, aki 
Settembrini másik oldalán haladt. - Te is valami egészen hasonlót mondtál a minap.
- Igazán? - válaszolta Hans Castorp. - Csakugyan, meglehet, hogy valami hasonló már nekem is 
megjárta az eszemet.
Settembrini hallgatagon tett meg néhány lépést, majd újra megszólalt:
- Annál jobb, uraim. Annál jobb, ha így van. Távol áll tőlem a szándék, hogy holmi eredeti 
bölcselettel traktáljam önöket ... ez nem az én hivatásom. Ha ifjú mérnökünk is már tett ilyen 
értelmű észrevételt, ez csak igazolja azt a feltevésemet, hogy egyelőre a szellemi dilettáns 
magatartásában tetszeleg, s tehetséges fiatalok módján csak kísérletezik a különféle lehetséges 
felfogásokkal. Mert a tehetséges ifjú nem íratlan lap, nem: inkább olyan lap, amelyre láthatatlan 
vegytintával már minden fel van írva, a helyes csakúgy, mint a téves, és a nevelő dolga, hogy a 
helyeset minél határozottabban kifejlessze, az érvényesülni próbáló tévesét azonban szakszerű 
behatással egyszer s mindenkorra kitörölje... Vásárolni jártak az urak? - kérdezte azután 
megváltozott, könnyed modorban.
- Nemigen - válaszolta Hans Castorp. - Azazhogy...
- Vettünk a bátyámnak két takarót - mondta Joachim közönyösen.
- A fekvőkúrához... ebben a kutya hidegben... Hiszen nekem is kúráznom kell, amíg itt vagyok, 
ebben a néhány hétben... - magyarázta Hans Castorp mosolyogva, és a földre szegezte tekintetét.
- Ahá, takarók, fekvőkúra - ismételte Settembrini. - Szo, szo, szo. Ej, ej, ej. Valóban úgy látom: 
piacet experirí; - ismételte olaszos kiejtéssel, s azután elköszönt, mert időközben a sánta portás 
hajlongása mellett beléptek a szanatóriumba, és a hallban Settembrini a társalgóhelyiségek felé 
indult, hogy ebéd előtt átfussa az újságokat, amint mondotta. Úgy látszott, el akarja mulasztani a 
második, ebéd előtti fekvőkúrát.
- Uram, segélj! - mondta Hans Castorp, amikor Joachimmal kettesben maradt a liftben. - Ez a 
Settembrini igazán pedagógus a javából... hiszen ő maga is mondta a minap, hogy van benne ilyen 
véna. Szörnyen kell
vele vigyázni, hogy az ember egy szóval se mondjon többet a kelleténél, másképp hosszadalmasan 
és behatóan megleckézteti. De mi tagadás, élvezet hallgatni, ahogy beszél, a szavak olyan 
gömbölyűen, gusztusosan pattannak az ajkáról... mindig friss zsömlére kell gondolnom, ha 
hallgatom.
Joachim nevetett: - Ezt inkább ne mondd meg neki. Azt hiszem, nagyot csalódna, ha megtudná, 
hogy zsömlére gondolsz, amikor oktat.
- Azt hiszed? Nem vagyok benne bizonyos! Mindig az a benyomásom, hogy nemcsak az oktatás a 
célja, sőt az oktatás talán másodsorban következik, hanem, az első maga a beszéd, az, ahogy 
pattantja, görgeti a szavakat... rugalmasan, mint a gumilabdákat... és ezért talán nem is haragszik, ha 
megtudja, hogy az embernek erre is van füle. Magnus, a serfőző, persze elég nagy ostobaságot 
mondott a „szép jellemek"-kel, de azért Settembrini igazán megmondhatta volna, hogy hát igazából 
mi is az irodalom lényege. Nem akartam megkérdezni, nehogy eláruljam a tájékozatlanságomat, 
hisz nem is konyítok az irodalomhoz, és mostanáig sose láttam literátust. De ha nem a szép 
jellemeken múlik, akkor nyilván a szép szavakon nyugszik az irodalom, legalábbis Settembrini 
társaságában ez a benyomásom. Micsoda kifejezéseket használ! Nem átall „erény"-ről beszélni... 
már engedd meg, kérlek! Soha életemben nem ejtettem még ki ezt a szót, még az iskolában is 
mindig „bátor-ság"-ot fordítottunk, ha „virtus" fordult elő a szövegben. Valami összehúzódott 
bennem, nem tagadom. Meg aztán idegesít, amikor zsémbel, szidja a hideget meg Behrenst, meg 
Frau Magnust, amiért fehérjét veszít, egyszóval mindent. Örök ellenzéki, ezt mindjárt észrevettem 
rajta. Ócsárol minden fennállót, és ebben van valami züllött, nem tehetek róla.



- Ezt csak úgy rámondod - válaszolta Joachim megfontoltan. - De emellett van benne valami 
büszke, ami korántsem vall züllöttségre, hanem épp az ellenkezőjére. Settembrini mégis olyan 
ember, aki megbecsüli önmagát vagy az embereket általánosságban, és ez tetszik nekem benne, 
szerintem ez nagyon tisztességes.
- Ebben igazad van - mondta Hans Castorp. - Sőt van benne valami szigorú... az ember néha szinte 
rosszul érzi magát a bőrében, mert olyan, mintha... mintha állandóan ellenőrizné minden 
cselekedetét; hidd el, nem is rossz ez a meghatározás. Akár hiszed, akár nem, az volt az érzésem, 
nem helyesli, hogy pokrócokat vásároltam a fekvőkúrához; mintha valami kifogása volna ellene, és 
valahogy megütköznék rajta.
- Ugyan! - mondta Joachim meglepetten, elgondolkozva. - Mi kifogása lehetett volna? Ezt el sem 
tudom képzelni. - Azzal szájába vette a hőmérőt, és könyvestül-pokrócostul kivonult az erkélyre 
fekvőkúrázni, Hans Castorp pedig nyomban nekifogott, hogy ebédhez megtisztálkodjék és 
átöltözzék, mert alig egy órácska volt már odáig.
KITÉRÉS. AZ IDŐÉRZÉKRŐL
Mire feljöttek az ebédtől, a csomag - benne a két takaró - már ott volt a széken Hans Castorp 
szobájában; mindjárt fel is avatta őket, a gyakorlott Joachim oktatta a bepakolózás művészetére, 
azzal a módszerrel, amelyet idefenn mindenki alkalmazott, s amelyet az újoncnak is mindjárt az 
elején meg kellett tanulnia. A pokrócokat a fekvőszékre kellett teríteni, egyiket a másik fölé, 
mégpedig olyan módon, hogy lábtól még jó darab lógjon a földig. Aztán az ember letelepedett, és a 
belső takarót maga köré csavarta: előbb hosszában hajtotta magára hónaljig, majd alulról a lábára - 
ehhez az ember ültében előrehajolt, és duplára fogta a pokróc behajtott végét -, majd a másik oldalt 
hajtotta rá hosszában, miközben a dupla lábcsücsköt pontosan a takaró hosszanti széléhez kellett 
igazítani, hogy a csomag a lehető legsimábbra, legegyenletesebbre sikerüljön. Ezután a külső 
takaróval kellett ugyanezt az eljárást követni, ennek kezelése már jóval nehezebb volt, és Hans 
Castorp, mint kontár kezdő, bizony épp eleget nyögött, míg görnyedve-nyújtózva begyakorolta a 
fogásokat, Joachim irányítása mellett. Ahhoz csak néhány törzsbeteg ért - magyarázta Joachim -, 
hogy mindkét takarót egyszerre csapja maga köré három biztos mozdulattal, de ez ritka, irigyelt 
képesség, s nemcsak sokéves gyakorlat kell hozzá, hanem természetes adottság is. A természetes 
adottságon Hans Castorp nagyot nevetett, míg sajgó háttal hátrahanyatlott fekhelyén; Joachim nem 
fogta fel mindjárt, hogy mi ebben a mulatságos, és bizonytalanul nézett rá, de aztán ő is elnevette 
magát.
- Úgy ni - mondotta, mikor Hans Castorp ormótlan hengerként nyúlt el a székben, a sok tornától 
kimerülten; nyakszirtje alatt a simulékony párna. - Most már akkor sem történnék bajod, ha húsz 
fok hideg volna. - Azzal átment az üvegfal túlsó oldalára, hogy önmagát is becsomagolja.
Hans Castorp kétségbe vonta, amit öccse a húszfokos hidegről mondott, mert határozottan fázott. 
Minduntalan borzongás futott végig rajta, ahogy a fa boltíveken át kitekintett a szivárgó, szemergélő 
nedvességbe, mely - úgy tetszett - minden pillanatban újra havazásba csaphat át. Különös 
egyébként, hogy a velőkig ható nedvesség közepette az arca még mindig olyan szárazon égett, 
mintha túlfűtött szobában tartózkodnék. És a takarógyakorlatok képtelenül kimerítették; mi tagadás, 
az Ocean Steamships reszketve táncolt kezében, valahányszor a szeméhez emelte. Hiába, ő sem 
olyan hallatlanul egészséges - fenemód
anémiás, amint Behrens udvari tanácsos megállapította, valószínűleg ezért olyan fagyos. 
Kellemetlenségeiért azonban bőségesen kárpótolta a kényelmes fekvés, a nyugszék nehezen 
kielemezhető, szinte titokzatos sajátságai, amelyeket Hans Castorp már első kifekvése alkalmával is 
a legnagyobb elismeréssel vett tudomásul, s amelyek most ismét boldogítóan érvényesültek. Akár a 
párnák minéműsége tette, akár a támla kényelmes lejtése, a karfák megfelelő magassága és 
szélessége, vagy a takaróhenger kellemes tömörsége és rugalmassága - elég az hozzá, nem lehetett 
volna humánusabban gondoskodni a pihenő test jólétéről, mint ezzel a kiváló fekvőszékkel. Így hát 
Hans Castorp szívében megelégedés honolt amiatt, hogy két üres, békés és biztonságos óra terül el 
előtte, a házirend szentesítette főfekvőkúra órái, s ezt Hans Castorp, noha csak vendégségben volt 
odafenn, természetének nagymértékben megfelelő intézménynek érezte. Mert Hans Castorp 
türelmes volt, sokáig el tudott lenni foglalatosság nélkül, szerette - mindannyian emlékszünk rá - a 



szabad időt, melyet nem feledtet, nem emészt fel s nem riaszt el semmiféle kábító tevékenység. 
Négy órakor következik az uzsonnatea kaláccsal, befőttel, némi testmozgás a szabadban, majd 
ismét pihenés a fekvőszékben, hétkor a vacsora, mely - mint az étkezések általában - bizonyos 
örvendetes feszültséggel, látnivalókkal jár, utána egy-egy pillantás a sztereoszkópikus nézőkébe, a 
kaleidoszkóp-távcsőbe vagy a mozgókép-dobba... Hans Castorpnak már a kisujjában volt a napi 
beosztás, ha erős túlzás lenne is azt állítani, hogy már „akklimatizálódott" idefenn, ahogy mondani 
szokás.
Egyáltalában furcsa dolog ez az úgynevezett akklimatizálódás idegen helyen, ez a - gyakran - 
fáradságos beilleszkedés és átszokás, melyet az ember szinte öncélúan vállal és azzal a határozott 
szándékkal, hogy mihelyt befejeződött (vagy legalábbis nem sokkal utána), ismét feladja és 
visszatérjen megelőző állapotába. Az ember az effélét megszakításul, közjátékul iktatja be élete 
összefüggő vonalába, mégpedig „üdülés" céljából, vagyis azért, hogy megújítsa, megeddze, 
áthangolja szervezetét, amely már-már abban a veszélyben forgott, hogy az élet tagolatlan 
egyformaságában elpuhuljon, elernyedjen, eltompuljon. Miben áll azonban ez az elernyedés, 
eltompulás a túlságosan hosszúra nyúló, megszakítás nélküli rendszerességben? Nem annyira testi-
szellemi kifáradásban és elhasználódásban, az élet követelményei közt való felőrlődésben (mert 
hiszen ez ellen az egyszerű pihenés volna a legjobb orvosság!); nem, ez az elernyedés lelki eredetű, 
az időélménnyel függ össze: a szakadatlan egyformaságban az a veszély fenyeget, hogy elveszítjük 
az időélményt; pedig ez olyan szoros rokonságban és kapcsolatban áll életérzéssel, életösztönnel, 
hogy az első gyengülésével föltétlenül együtt jár a második szomorú elsatnyulása. Az unalomról sok 
téves felfogás él az emberek között. Általában azt hiszik, hogy az újszerű, érdekes tartalom „elűzi 
az unalmat", azaz megrövidíti az időt, egyhangúság, üresség pedig lassítja, gátolja az idő menetét. 
Ez azonban nem feltétlenül igaz. Üresség, egyhangúság megnyújthatja ugyan a pillanatot és az órát, 
„unalmassá" teheti, de a nagy és legnagyobb időtömegeket megrövidíti, sőt semmivé lényegteleníti. 
És megfordítva: a gazdag, érdekes tartalom megrövidítheti az órát vagy akár a napot, szárnyakat 
adhat neki, nagy egységekbe átszámítva azonban szélességet, súlyt, szilárdságot ad az idő 
menetének, s így a tartalmas esztendők sokkal lassabban múlnak, mint ama szegényesek, üresek, 
könnyűk, melyeket a szél kerget s elrepülnek. Amit unalomnak, hosszadalmasságnak hívunk, ezek 
szerint inkább az idő beteges megrövidülése, ennek oka pedig az egyhangúság; a szakadatlan 
egyformaságban a nagy időtartamok is szívdermesztő módon összezsugorodnak: ha egyik nap 
olyan, mint a másik, akkor valamennyi egy napnak tetszik, s teljes egyformaság esetén a 
leghosszabb élet is rövidnek érződnék, és észrevétlenül repülne el. A megszokás az időérzék 
elszenderedése vagy legalábbis elfásulása; nyilván az is megszokáson alapul, hogy fiatal éveinket 
lassan éljük, későbbi életünk azonban egyre gyorsabban, sietősebben pereg. Tudjuk jól, hogy új 
megszokások, átszokások beiktatása az egyetlen mód rá, hogy életünket visszatartsuk, 
időérzékünket felfrissítsük, idő-átélésünket megifjítsuk, megerősítsük, meglassítsuk, s ezzel 
életkedvünket, életérzésünket általában megújítsuk. Ez a célja minden hely- és levegőváltozásnak, 
nyaralásnak, ebben rejlik az epizód és a változatosság üdítő mivoltának titka. Az első napok új 
tartózkodási helyünkön „fiatalosan" telnek, azaz erőteljesen, szélesen hömpölyögnek; ez körülbelül 
hat-nyolc napig tart. Azután, abban a mértékben, ahogy az ember „akklimatizálódik", a napok lassú 
rövidülését észlelhetjük: aki csüng az életen, vagy jobban mondva, aki szeretne belekapaszkodni az 
életbe, borzadva észleli, hogy a napok megint kezdenek könnyebbedni és elsuhanni; az utolsó hét - 
tegyük fel, a négyhetes tartózkodás utolsó hete - már kísérteties gyorsasággal repül és illan. 
Időérzékünk felfrissülése persze tovább hat, s ha a kikapcsolódás után visszatérünk rendszeres 
életünkbe, ismét érvényesül; az otthoni első napokat a változatosság után megint csak újonnan, 
szélesen, fiatalos módon éljük meg, de csak az első néhányat: mert a rendszerességbe gyorsabban 
szokunk ismét vissza, mint amilyen gyorsan a rendszer megszegésébe beleszoktunk; és ha 
időérzékünket elkoptatta az öregség, vagy sohasem volt erősen kifejlődve (ami az életerő eredendő 
hiányának jele), akkor nagyon hamar elszunnyad megint, és már huszonnégy óra múltán úgy 
tetszik, mintha sosem lettünk volna távol, és az utazást egy éjszaka álmodtuk volna csupán.
Ezt az elmefuttatást csak azért illesztettük ide, mert a fiatal Hans Castorp efféléket forgatott 
agyában, amikor néhány nap elteltével így szólt unokaöccséhez (és ránézett vérerekkel 



márványozott szemével):
- Valóban különös, nem győzök csodálkozni rajta, hogy milyen hosszúnak tetszik az idő eleinte az 
idegenben... Arról természetesen szó sem lehet, hogy unatkozzam, ellenkezőleg, mondhatom, 
remekül szórakozom. De ha visszanézek, szóval retrospektíve, érted, akkor úgy rémlik, mintha Isten 
tudja, milyen régóta volnék idefenn, és egy örökkévalóság választana el attól a perctől, amikor 
megérkeztem, és nem fogtam fel mindjárt, hogy már itt vagyok, és te azt mondtad: „Szállj csak 
le!"... Emlékszel? Ennek az égvilágon semmi köze az idő méréséhez, sem az értelemhez, ez tisztára 
érzés dolga. Persze ostobaság lenne azt mondani: „Azt hiszem, már két hónapja vagyok idefenn"... 
hiszen ez nonsens lenne. Csak annyit mondhatok: „Nagyon régen."
- Persze - mondta rá Joachim; szájában a hőmérő. - Nekem is jó, hogy itt vagy, mert azóta beléd 
kapaszkodhatok bizonyos mértékig. - És Hans Castorp jót nevetett rajta, hogy Joachim ezt ilyen 
egyszerűen, minden magyarázat nélkül kijelenti.
HANS CASTORP A FRANCIA TÁRSALGÁST GYAKOROLJA
Nem, korántsem szokott még bele az itteni életbe, sem ami a fenti életmód sajátságainak ismeretét 
illeti (ezt az ismeretet néhány nap alatt nem sajátíthatta el, sőt, amint magának is, Joachimnak is 
megvallotta, erre három hét sem elég) - sem ami szervezetének alkalmazkodását illeti a „fenti" 
roppant különleges légköri viszonyokhoz; ez az alkalmazkodás nehezére esett, rendkívül nehezére, 
sőt úgy látszott, egyáltalában nem sikerül.
A normális hétköznap tisztán tagolva, gondosan szervezve gördült, az ember hamarosan belejött és 
megszokta, beilleszkedett kocogó menetébe. A hét keretében azonban és a nagyobb időegységek 
során bizonyos szabályos változatosság tagolta a napokat, mely csak fokozatosan mutatkozott, az 
egyik változat akkor köszöntött be első ízben, mikor a másik már többször megismétlődött; és Hans 
Castorpnak még a napi jelenségeket, tárgyakat és arcokat illetően is lépten-nyomon akadt 
tanulnivalója, a felületesen látottakat el kellett mélyíteni, és újat befogadni fiatalos fogékonysággal.
Ama kurta nyakú, potrohos edények például, amelyek a folyosón álltak némelyik ajtó előtt, s 
amelyekre mindjárt megérkezése estéjén ráesett a tekintete - azok az edények oxigént tartalmaztak, 
amint Joachim a kérdésére elmagyarázta. Tiszta oxigén volt benne, ballonja hat frankba került, és az 
éltető anyagot a haldoklóknak nyújtották erejük végső fellobbantására és meghosszabbítására; 
csövön át szürcsölték. Mert az olyan ajtók mögött, ahol ballonok álltak, haldoklók feküdtek, vagy 
„moribundus"-ok, ahogy Behrens tanácsos úr mondta, amikor Hans Castorp egyszer összeakadt 
vele az első emeleten; az udvari tanácsos kék orcával, fehér köpenyben evezett végig a folyosón, és 
együtt mentek föl a lépcsőn.
- No, hogy s mint, maga kívülálló szemlélő ? - üdvözölte Behrens Hans Castorpot. - Mit tapasztal, 
megálljuk helyünket kutató pillantása előtt? Igen? Fölöttébb megtisztelő, fölöttébb megtisztelő. 
Bizony a nyári szezonunk nem rózsabokorban jött a világra, nem is röstelltem se pénzt, se 
fáradságot, hogy egy kicsikét megtoljam a szekerét. De azért nagy kár, hogy a telet nem akarja itt 
végigcsinálni, hiszen úgy hallom, csak nyolc hétre jött, ugyebár? Vagy úgy, háromra? De hiszen ez 
csak pofafürdő, ennyi időre nem is érdemes letenni a kabátját... no, egyébként ahogy tetszik. Mégis 
kár, hogy nem tölti itt a telet, mert a hótevolé [2] - mondotta tréfásan borzalmas kiejtéssel -, a 
nemzetközi hótevolé, az mégiscsak télen gyűlik ide a telepre, azt látnia kéne, komoly nyereség 
lenne a műveltségéhez. Röhögni való, mikor a léceiken ugrabugrálnak. És a hölgyek, ujjé, a 
hölgyek! Cifrák, mint a paradicsommadarak, csak ennyit mondhatok, és fenemód huncutok... No de 
most mennem kell a moribundusomhoz - folytatta -, ide a huszonhetesbe. Letális állapot, tudja, 
kérem. El a balfenéken. Öt tucat oxigénes fiaskót kiszopott még tegnap és ma, a duhaj. De délre 
alighanem megtér ad penatesz... [3] No, kedves Reuter - szólt belépve -, mi lenne, ha még egynek 
kitekernénk a nyakát? - Szavai elvesztek a becsukódó ajtó mögött. De Hans Castorp egy pillanatra 
meglátta a szoba mélyében, az ágy párnáin egy gyér szakállú fiatalember viasz arcélét, amint lassan 
az ajtó felé gördítette feltűnő nagy szemgolyóit.
Ez volt az első moribundus, akit Hans Castorp életében látott, mert szülei és nagyapja mintegy a 
háta mögött haltak meg. Milyen tiszteletet parancsoló volt a fiatalember feje, ahogy felfelé meredő 
kecskeszakállával ott feküdt a párnán! Milyen jelentős volt óriási szemének tekintete, amint lassan 
az ajtó felé fordította! Hans Castorp elmélyedt a tűnő látványba, s önkéntelenül megpróbálta 



éppolyan nagyra, jelentősre, lassúra igazítani a tekintetét, mint a moribundus. Eközben tovább 
haladt a lépcső felé, és ilyen szemmel meredt rá egy hölgyre, aki mögötte lépett ki az egyik ajtón, és 
a lépcső fejénél utolérte. Nem ismerte meg mindjárt Madame Chauchat-t. Madame Chauchat halkan 
mosolygott Hans Castorp furcsa tekintetén, aztán kezével
megtámasztotta tarkóján hajfonatát, és Hans Castorpot megelőzve, lement a lépcsőn, nesztelenül, 
hajlékonyan, s kissé előrebillentve fejét.
Ismeretséget nemigen kötött Hans Castorp az első napokban, és még sokáig nem. A napirend 
általában nem kedvezett az ismerkedésnek, meg aztán Hans Castorp amúgy is tartózkodó volt, 
ráadásul vendégnek, „kívülálló szemlélő"-nek érezte magát idefenn, amint Behrens udvari tanácsos 
nevezte, és nagyjából szívesen beérte Joachim társalgásával, társaságával. Az ápolónővér a folyosón 
persze addig-addig nyújtogatta a nyakát feléjük, amíg Joachim - aki már azelőtt is eltársalgott vele 
olykor - meg nem ismertette unokabátyjával. A nővér - csíptetője zsinórját füle mögé hajtva - 
modorosan, sőt valósággal kényszeredetten beszélt, s közelebbi megtekintésre olyan benyomást 
keltett, mintha meghibbant volna az unalom kínpadján. Nehéz volt tőle megszabadulni, mert 
betegesen félt attól, hogy a beszélgetés netán véget ér, és mihelyt a fiatalemberek tovább akartak 
menni, kapkodó szóval, tekintettel, kétségbeesett mosolygással kapaszkodott beléjük, úgyhogy 
szánakozásból még egy ideig ottmaradtak vele. Sokat beszélt a papájáról, aki ügyvéd, meg 
unokatestvéréről, aki orvos - nyilván azért, hogy előnyös színben mutatkozzék és igazolja, hogy ő is 
a művelt középosztályból származik. Ami betegét illeti, odabenn az ajtó mögött, egy koburgi 
babagyárosnak a fia, Rotbein a neve, Fritz Rotbein, és újabban a beleire ment a betegség. Súlyos 
csapás ez valamennyi érdekeltnek, képzelhetik az urak, kivált súlyos, ha az ember diplomás 
családból ered, és a felsőbb osztályok érzékenységében osztozik. És az ember egy percre sem 
fordíthat neki hátat... A minap is, képzeljék csak el az urak, rövid útról tért vissza, éppen csak egy 
kis fogport vásárolt, és ott találja a beteget, amint ül az ágyban, előtte nagy pohár sötét, habos sör, 
egy rúd szalámi, nagy karéj fekete kenyér meg egy uborka! Mindezeket a honi ínyencségeket a 
családja küldte neki, erősödésére. Másnap aztán persze inkább holt volt, mint eleven, maga sietteti a 
halálát. De hiszen az csak a betegnek jelent megváltást, neki, az ápolónőnek nem - egyébként Berta 
nővérnek szólítják, a valódi neve Alfreda Schildknecht -, mert hiszen ő egy másik beteghez kerül, 
aki a betegség többé vagy kevésbé előrehaladott állapotában van, itt vagy egy másik 
szanatóriumban, ez a perspektíva nyílik előtte, más perspektíva, sajnos, nem nyílik.
Bizony, mondta Hans Castorp, hivatása nehéz, de mégis kielégítő, legalábbis ő úgy gondolná.
Igaz, felelte a nővér, kielégítő... kielégítő, de nagyon nehéz.
Nos, minden jót Rotbein úrnak. S azzal a fiatalemberek már indultak volna.
De a nővér beléjük kapaszkodott szóval, pillantással, és olyan szánalmas volt látni erőlködését, 
hogy fiatalembereket még egy pillanatra magánál tartsa, hogy kegyetlenség lett volna, ha nem 
szánnak rá még egy kis időt.
- Fritz alszik! - mondta. - Nincs szüksége rám. Hát kijöttem néhány percre ide a folyosóra... - Aztán 
Behrens tanácsosra panaszkodott: olyan hangon beszél vele, amely túlságosan fesztelen, semhogy 
megfelelne tisztes származásának. Krokowski doktort sokkal, de sokkal többre tartja; ő csupa lelki 
finomság. Aztán megint visszatért a papájára meg az unokafivérére, nem tudott egyebet kipréselni 
agyvelejéből, hiába küszködött, hogy még egy ideig lekösse a fiatalembereket, hiába emelte a 
hangját neki-nekilendülve szinte kiabálásig, valahányszor indulni akartak - a végén mégis lerázták 
és elmentek. A nővér még egy ideig előrehajolva, szívó pillantással nézett utánuk, mintha a 
szemével akarná visszahúzni őket magához. Aztán sóhaj tört fel kebléből, és visszament a szobába 
betegéhez.
Rajta kívül Hans Castorp csak a fekete-sápadt mexikói hölggyel ismerkedett meg ezekben a 
napokban, akit lenn a kertben látott, s akit Tous-les-deux-nek neveztek el. Valóban megtörtént, hogy 
ő is meghallotta szájából a gyászos formulát, mely csúfnevévé lett, de mivel fölkészült rá, 
megőrizte hidegvérét, s utólag is meg lehetett magával elégedve. A főkapu előtt találkoztak vele a 
fiatalemberek, amikor reggeli után előírásos délelőtti sétájukra indultak. Fekete kásmírkendőbe 
bugyolálva, rogyadozó térdekkel, hosszú, nyughatatlan léptekkel bolyongott a kertben, öregedő arca 
sápadtan fehérlett elő a fekete fátyolból, melyet ezüstszálakkal át- meg átszőtt hajára borított, s álla 



alatt csomózott meg; Hans Castorpnak megint feltűnt fájdalmas, nagy szája. Joachim, mint 
rendesen, hajadonfőtt, meghajlással köszöntötte, s a hölgy lassú bólintással viszonozta, míg keskeny 
homlokában elmélyültek a redők, ahogy szemét erőltette. Megállt, mivel új arcot látott, s halkan 
bólogatva várta a fiatalember közeledését, mert szemlátomást szükségesnek tartotta, hogy megtudja, 
értesült-e már sorsáról az új jövevény, valamint azt is, hogy meghallja nyilatkozatát efelől. 
Mantillája alól kezét nyújtotta a vendégnek, gyűrűkkel ékesített, sárgás, csontos kezét, melyen 
erősen kidomborodtak az erek, és továbbra is bólogatva nézett rá. Aztán kibuggyant:
- Tous les dé, monsieur - mondotta. - Tous les dé vous savez...
- Je le sais, madame - válaszolta Hans Castorp fojtott hangon. - Et je le regrette beaucoup. [4]
Szurokfekete szeme alatt a petyhüdt bőrzacskók olyan nagyok, nehezek voltak, amihez foghatót 
Hans Castorp még soha senkin sem látott. Halk, hervadt illat áradt belőle. Hans Castorp szívét 
szelíd komolyság öntötte el.
- Merci [5] - mondta a hölgy zörgő kiejtéssel, amely valamiképp összhangban állt megtört lényével; 
nagy szája egyik sarka tragikusan, mélyen lefittyedt. Majd visszahúzta kezét mantillája alá, 
biccentett, és folytatta nyughatatlan vándorútját. Hans Castorp pedig továbbmentében így szólt 
Joachimhoz:
- Amint látod, föl se vettem, elég jól elboldogultam vele. Többnyire boldogulok az efféle 
emberekkel, azt hiszem, ösztönösen tudok bánni velük... nem gondolod? Általában jobban érzem 
magam szomorú emberekkel, mint vidámakkal, Isten tudja, mi ennek az oka, talán az, hogy korán 
árvaságra jutottam, elveszítettem a szüleimet: elég az hozzá, ha valaki komoly és szomorú, és a 
halál is benne van a dologban, az engem nem nyomaszt és nem ejt zavarba, hanem elememben 
érzem magam olyankor, mindenesetre sokkal inkább, mint amikor úgy virtuskodnak, az nem nekem 
való. A minap is, tudod, mi jutott eszembe: mégis ostobaság, hogy az itteni hölgyek úgy irtóznak a 
haláltól meg mindentől, ami hozzátartozik, hogy gondosan óvják őket még a gondolatától is, és 
akkor hozzák az utolsó kenetet, amikor a vendégek épp uzsonnáznak. Nem, pfuj, ez nevetséges. 
Neked nem tetszik a koporsó? Én egész szívesen látok néha koporsót. Szerintem a koporsó 
kifejezetten szép bútordarab, még üresen is, de ha valaki fekszik benne, akkor valósággal 
ünnepélyes, legalábbis az én szememben.
A temetésben mindig van valami épületes, gyakran gondoltam már arra, hogy az embernek 
templom helyett temetésre kellene járnia, ha épülni akar. Az emberek jó fekete ruhába öltöznek, és 
leveszik a kalapjukat, a koporsót nézik, és komolyan, áhítatosan viselkednek, és senki se csinál 
idétlen vicceket, mint máskor. Nekem az nagyon tetszik, amikor az emberek ájtatosak. Néha már az 
is eszembe jutott, nem kellett volna-e papnak mennem... bizonyos tekintetben, azt hiszem, egészen 
jól illett volna hozzám... Remélem, nem ejtettem hibát a francia mondatomban?
- Nem - válaszolta Joachim. - Je le regrette beaucoup, ezen végeredményben nincsen semmi 
kifogásolnivaló.
POLITIKAILAG GYANÚS
Sorra elkövetkeztek a normális hétköznapok rendjének szabályszerű megszakításai: előbb a 
vasárnap, mégpedig zenés vasárnap, amikor zenekar muzsikált a teraszon. Ilyen vasárnap csak 
tizennégy naponként esett, ez tehát annak a kettős hétnek elmúlását jelezte, melynek második felébe 
Hans Castorp belépett a külvilágból. Keddi napon érkezett, ez tehát ottlétének ötödik napja volt, 
tavaszias jellegű nap az idő kalandos télbe zuhanása után, tiszta és üde nap, takaros felhőket terelt a 
halványkék égen, és mérsékelt napsütést ontott völgyre-hegyoldalra; a lejtők ismét szabályszerű 
nyári zöldbe öltöztek, mivel az új hó mégiscsak gyors olvadásra volt ítélve.
A szanatóriumon meglátszott, hogy mindenki igyekszik megtisztelni és kitüntetni a vasárnapot; az 
igazgatóság és a vendégek egymást támogatták ebben a törekvésben. Már a reggelihez cukros brióst 
adtak, minden teríték mellett pohárkában néhány szál virág állt, vadszegfű, sőt havasi rózsa, amit az 
urak mindjárt hajtókájuk gomblyukába tűztek (a dortmundi Paravant államügyész pettyes 
mellényben, fekete zsakettben parádézott), a hölgyek ruhája is ünnepi lengeséggel tüntetett; 
Madame Chauchat bő ujjú, leomló csipkepongyolában jött be reggelihez, s miután csörömpölve 
becsapta az üvegajtót, előbb szembefordult a teremmel, s mintegy megmutatkozott teljes bájában, 
csak azután osont oda nesztelenül asztalához; a pongyola egyébként olyan jól állt neki, hogy Hans 



Castorp szomszédnője, a königsbergi tanárnő, szinte magánkívül volt elragadtatásában. De még a 
rossz orosz asztalnál ülő barbár házaspár is figyelembe vette Isten szent napját, amennyiben a férfi 
bőrzekéjét rövid szalonkabátfélével, nemezcsizmáját bőrcipővel cserélte fel, az asszony pedig 
elmaradhatatlan piszkos tollboáját viselte ugyan, de alatta nyakfodros zöld selyemblúzt... Hans 
Castorp összevonta szemöldökét, mikor a házaspárt meglátta, és elsápadt, amire idefönn rendkívül 
hajlamosnak mutatkozott.
Villásreggeli után nyomban megkezdődött a hangverseny a teraszon; réz- és fafúvósok jelentek 
meg, és csaknem ebédig játszottak szorgalmasan, friss meg lassú darabokat felváltva. Hangverseny 
alatt a fekvőkúra nem volt szigorúan kötelező. Némelyek erkélyükön fekve élvezték ugyan a 
muzsikát, és a kerti csarnokban is foglalt volt három-négy fekvőszék; de a vendégek többsége 
kicsiny, fehér asztaloknál ült a fedett teraszon, a könnyűvérű mondén társaság pedig, amely 
túlságosan szolidnak ítélte a széken ülést, a kertbe levezető kő lépcsőfokokat szállta meg, s ott 
szórakozott nagy vidámság közepette; mindkét nembeli fiatal betegek ültek ott, kiknek nagy részét 
Hans Castorp névről vagy látásból ismerte. Ott volt közöttük Hermine Kleefeld, aztán Albin úr, aki 
hatalmas, virágos doboz csokoládét kínált körül, ő maga azonban nem evett belőle, hanem 
aranyszopókás cigarettát szítt atyai ábrázattal; ott volt továbbá a duzzadt ajkú ifjonc a „Féltüdő 
Egylet"-ből, a vékony, elefántcsontszínű Levi kisasszony, egy hamvasszőke fiatalember, aki a 
Rasmussen névre hallgatott, és kezét uszonyszerűen, lötyögő ízületekkel lógatta le melle két 
oldalán, az amszterdami Frau Salomon, piros ruhás, dús idomú asszony, aki szintén a fiatalsághoz 
csatlakozott, s akinek barna nyakszirtjéről egy percre
sem vette le megtört fényű szemét a mögötte ülő s karját hegyes térde köré kulcsoló, hórihorgas, 
gyér hajú fiatalember - az, aki a Nászinduló-t tudta zongorázni a Szentivánéji álomból. Volt ott még 
egy vörös hajú görög lány, egy másik, ismeretlen származású, tapírarcú lány, a vastag szemüveges 
falánk fiú, aztán egy másik tizenöttizenhat esztendős kamasz, aki monoklit csippentett szemébe, és 
ha köhécselt, kisujja hosszúra növesztett, szögletes kiskanál forma körmét szájához emelte - lerítt 
róla, hogy milyen nagy szamár -, és még sokan mások.
A hosszú körmű fiú - mesélte Joachim halkan - csak nagyon kevéssé volt beteg, amikor feljött; még 
hőemelkedése sem volt, orvos apja csak óvatosságból küldte fel ide, és Behrens ítélete szerint 
körülbelül három hónapig kellett volna itt maradnia. Most, három hónap után, mindennap 37,8-ig, 
sőt 38-ig megy fel a láza, súlyos beteg. Igaz, olyan meggondolatlanul él, hogy nyaklevest 
érdemelne.
Joachim és Hans Castorp külön asztalkánál ült, kissé távolabb a többiektől, mert Hans Castorp 
rágyújtott barna söre mellé, amelyet a villásreggelitől kihozott magával, és időről időre ízlett is neki 
valamennyire a szivar. A zene most is, mint mindig, úgy hatott rá, hogy szája kinyílt, s feje oldalt 
billent; sörtől és muzsikától kábultan, véreres szemmel nézte a körülötte folyó gondtalan 
üdülőéletet, s élvezetét nem csorbította - sőt inkább fokozott érdekességgel, bizonyos szellemi 
vonzerővel ruházta fel az egész helyzetet - az a tudat, hogy mindezeket az embereket belsejükben 
nehezen feltartóztatható romlás támadta meg, s legtöbbjük most is lázban ég... Az asztalkáknál 
gyöngyöző műlimonádét ittak, a kőlépcsőn fényképeztek, mások bélyeget csereberéltek, s a vörös 
hajú görög leány Rasmussen urat rajzolta le blokkjára, de azután sehogy sem akarta megmutatni 
neki a képet, hanem széles, hézagos lapátfogait nevetésben kivillantva, sokáig forgolódott ide-oda, 
olyan fürgén, hogy Rasmussen úr nem tudta kiragadni kezéből a blokkot. Hermine Kleefeld félig 
lehunyt szemekkel ült az egyik lépcsőfokon, és egy összecsavart újsággal ütötte a taktust a zenéhez, 
míg Albin úr kis csokor mezei virágot erősített fel a blúzára; a duzzadt ajkú ifjonc Frau Salomon 
lábainál ült, és kitekert nyakkal beszélgetett fel hozzá, míg a gyér hajú zongorista a nyakszirtjére 
meredt rendületlenül.
Lejöttek az orvosok is, és a vendégsereg közé vegyültek, Behrens udvari tanácsos fehér köpenyben, 
Krokowski doktor fekete zubbonyban. Végigmentek az asztalok között, s az udvari tanácsos majd 
mindegyiknél elhullatott egy-egy ékelődő, kedélyes szót, úgyhogy derűs mozgalmasság támadt útja 
nyomában; aztán leereszkedtek a lépcsőre a fiatalokhoz, ahol is a nőnemű rész nyomban Krokowski 
köré sereglett, magát illegetve, ferde oldalpillantásokkal, Behrens tanácsos pedig a vasárnap 
tiszteletére bemutatta az uraknak bravúros trükkjét fűzős cipőjével: óriási lábát egy magasabb 



lépcsőfokra helyezte, kioldotta fűzőjét, bizonyos módon megragadta az egyik kezével, és a másik 
segítsége nélkül olyan boszorkányos ügyességgel fűzte be egymást keresztezőn, hogy nem győzték 
csodálni, és többen hasztalanul próbálták utánozni művészetét.
Később Settembrini is megjelent a teraszon, sétabotjára támaszkodva jött ki az étteremből, ezúttal is 
darócban, sárgakockás nadrágba öltözötten; finom, érdeklődő, bíráló arccal nézett körül, s azután a 
két fiatalember asztalához lépett. „Ah, bravó!" - mondotta, s engedélyt kért, hogy hozzájuk 
ülhessen.
- Sör, dohány, muzsika! - mondta. - Ez Németország! Amint látom, van érzéke a nemzeti hangulat 
iránt, mérnök úr. Elemében van; ennek örvendek. Engedje meg, hogy részt vegyek harmonikus 
lelkiállapotában!
Hans Castorp elrendezte arcvonásait; már akkor összeszedte magát, amikor megpillantotta az olaszt. 
Így szólt hozzá:
- Elkésett a hangversenyről, Settembrini úr, nemsokára vége van. Nem szereti a muzsikát?
- Nem szívesen hallgatom parancsszóra - válaszolta Settembrini. - Sem a heti naptár szerint. Sem 
akkor, ha patikaszaga van, és felülről mérik egészségügyi okokból. Kissé kényes vagyok a 
szabadságomra, vagy legalábbis a szabadságnak és az emberi méltóságnak arra a csökevényére, 
amely a magunkfélének még megmaradt. Az efféle alkalmaknál én csak hospitálok, úgy, ahogy 
maga általánosságban hospitál nálunk: bekukkantok egy negyedórácskára, és aztán megyek az 
utamra. Ez a függetlenség illúzióját nyújtja... Nem állítom, hogy ez több, mint illúzió, de mit 
tegyek, ha nekem még ez is bizonyos elégtételt szerez! Az unokaöccsével persze egészen más a 
helyzet. Az ő számára ez szolgálat. Ugye, hadnagy úr, a hangversenyt is a szolgálathoz tartozónak 
tekinti ? Ó, tudom, ismeri a fogást, amellyel a rabszolgaságban is megőrzi büszkeségét. Szédítő 
fogás, kevesen értenek hozzá Európában. Muzsika? Azt kérdezte az imént, mérnök úr, hogy 
zenekedvelőnek vallom-e magam? Nos, ha úgy mondja, „kedvelő" (Hans Castorp voltaképp nem 
emlékezett rá, hogy effélét mondott volna), akkor valóban szerencsésen választotta meg kifejezését, 
van ebben a szóban valami gyengéd és könnyelmű árnyalat. Helyes, elismerem: kedvelője vagyok a 
zenének, ezzel azonban korántsem állítom, hogy különösebben tisztelném; ó, korántsem tisztelem 
úgy, mint ahogy tisztelem és szeretem a szót, a szellem hordozóját, a haladás eszközét, fénylő 
ekevasát... A muzsika... a muzsika magába foglal sok mindent, ami félig-meddig tagolatlan, ami 
kétes, felelőtlen, indifferens. Erre nyilván azt feleli, hogy hiszen a zene világos is lehet. Igen ám, de 
a természet is lehet világos, a csermely is lehet világos, tiszta, de mit használ ez nekünk? Ez nem az 
igazi világosság, ez a világosság ábrándos,
semmitmondó és semmire sem kötelez, nem jár következményekkel, de annál veszélyesebb, mert 
arra csábít, hogy az ember megnyugodjék mellette... Ám öltse magára a muzsika a nemeslelkűség 
pózát. Helyes! Ezzel lángra lobbantja érzelmeinket. Igen ám, de nem érzelmeinket, hanem 
értelmünket kell lángra lobbantani! A zene látszólag maga a mozgás, és én mégis kvietizmussal 
vádolom. Hadd vigyem a végsőkig a dolgot: politikai szempontból idegenkedem a muzsikától.
Hans Castorp ezen a ponton nem állta meg tovább: térdére csapott, és kijelentette, hogy ilyet még 
soha életében nem hallott.
- Mégis próbálja meg komolyan venni! - mondta Settembrini mosolyogva. - A zene 
felbecsülhetetlen mint végső lelkesítő eszköz, mint felfelé és előre hajtó erő, ha a szellem elő van 
készítve hatására. De úgy kell lennie, hogy az irodalom megelőzze a zenét. A zene egymaga nem 
viszi előbbre a világot. A zene egymagában veszélyes. Magára nézve, mérnök úr, föltétlenül 
veszélyes. Mindjárt láttam az arcán, amikor lejöttem.
Hans Castorp elnevette magát.
- No hát, ami az arcomat illeti, Settembrini úr, arra jobb, ha rá se néz. Fogalma sem lehet róla, 
milyen rosszul tűröm a maguk magaslati levegőjét. Nehezebben akklimatizálódom, semmint hittem.
- Attól tartok, hogy ebben téved, mérnök úr.
- Dehogyis tévedek! Ördög tudja, mért vagyok még mindig olyan kimerült és forró.
- Mégis azt hiszem, legyünk hálásak az igazgatóságnak a hangversenyekért - szólt Joachim 
megfontoltan. - Maga, Settembrini úr, mint író, persze felsőbbrendű szempontból nézi a dolgot, és 
ebben eszem ágában sincs ellentmondani. Mégis úgy gondolom, hogy idefenn még ezért a kis 



zenéért is hálásnak kell lennünk. Én nem vagyok különösebben muzikális, és a darabok, amiket 
előadnak, igazán nem valami remekek, se nem klasszikus zene, se nem modern, csak éppen olyan 
rezesbandának való kornyikálás. De azért mégis kellemes változatosság, egy-két órát tisztességgel 
kitölt, úgy értem: beosztja és kitölti az órákat, és ez mégiscsak valami, hisz itt az ember máskor 
olyan borzalmasan elherdálja az órákat meg a napokat meg a heteket... Nézze, egy ilyen igénytelen 
hangversenydarab körülbelül hét percig tart, ugye, és az a hét perc, az mégis valami különálló, van 
eleje és vége, kiemelődik és valamiképpen megmenekül attól, hogy észrevétlenül elmerüljön az 
általános tunyaságban. Meg aztán ez a hét perc is még többszörösen tagolódik, a darab figurákra 
oszlik, és azok megint ütemekre oszlanak, úgyhogy mindig történik valami, és minden 
másodpercnek megvan a maga értelme, amibe bele lehet kapaszkodni, holott máskor... Nem tudom, 
hogy helyesen. ..
- Bravó! - kiáltott fel Settembrini. - Bravó, hadnagy úr! Pompásan jellemezte a zene lényegének egy 
kétségkívül nagy erkölcsi értékű mozzanatát, tudniillik azt, hogy sajátos, életteljes mértékével 
éberséget, szellemet, értéket visz az idő folyásába. A muzsika fölébreszti az időt, bennünket az idő 
ínyenc élvezésére serkent, általában: ébreszt, serkent... ennyiből erkölcsös. A művészet annyiban 
erkölcsös, amennyiben serkent. De mit szóljunk, amikor az ellenkezőjét teszi? Ha elkábít, elaltat, a 
tevékenység és a haladás ellen dolgozik? A muzsika erre is képes, az ópium hatása is benne rejlik 
lényegében. Ördögi hatás, uraim! Az ópium az ördögtől való, mert tompaság, megtorpanás, 
tunyaság, szolgai veszteglés jár a nyomában... Van valami gyanús a muzsikában, uraim. Én már 
megmaradok amellett, hogy a zene: kétértelmű jelenség. Nem túlzók, ha azt mondom, politikailag 
gyanúsnak tekintem!
Tovább folytatta ebben a modorban, és Hans Castorp hallgatta, de követni nem tudta igazán, 
egyrészt mert fáradt volt, másrészt mert figyelmét elterelte a könnyűvérű fiatalság társas 
foglalatossága a lépcső fokain. Maga sem tudta, jól lát-e, vagy pedig csal a szeme? A tapírarcú 
leány azon buzgólkodott, hogy a monoklis fiú sportnadrágjának térdpántjára felvarrjon egy gombot! 
És eközben forrón, zihálva, asztmásan lélegzett, a fiú pedig köhécselve emelte szájához szögletes 
kiskanál-forma körmeit. Hiszen betegek mind a ketten, de azért ez mégis furcsa érintkezési modorra 
vall a fiatalok közt idefenn. A zenekar polkát játszott...
HIPPE
Így emelkedett ki a vasárnap a hétköznapok közül. Délutánját még az is jellemezte, hogy a 
vendégek csoportosan kikocsiztak; uzsonna után néhány kétfogatú bérkocsi kapaszkodott fel a 
kanyargós úton, és megállt a főbejáratnál, hogy felvegye azokat, akik megrendelték. Elsősorban 
oroszok voltak, mégpedig orosz hölgyek.
- Az oroszok mindig kocsikáznak - magyarázta Joachim Hans Castorpnak; a kapu előtt álltak, és a 
kocsik indulását figyelték, szórakozásul. - Clavadelbe mennek, vagy a tóhoz, vagy a Flüela-
völgybe, vagy Klostersbe, ezek a kirándulóhelyek. Egyszer mi is kikocsizhatunk, amíg itt vagy, ha 
kedved tartja. De azt hiszem, egyelőre éppen eléggé elfoglal az akklimatizálódás, nem szorulsz 
további vállalkozásokra.
Hans Castorp igazat adott neki. Szájában cigaretta, keze a zsebében - így nézte, amint a virgonc kis 
orosz néni sovány unokahúgával és két másik hölggyel helyet foglal az egyik kocsiban. A másik két 
hölgy Marusja és Madame Chauchat volt. Az utóbbi öves hátú, vékony porköpenyt vett fel, de kalap 
nélkül volt. Az öreg hölgy mellé ült a hintó mélyébe, a két fiatal lány pedig a kis ülésen foglalt 
helyet. Mind a négyen jókedvűnek látszottak, és szakadatlanul fecsegtek lágy és mintegy csonttalan 
nyelvükön. Nevetve megtárgyalták a kocsitakarót, amelyen nagy nehezen megosztoztak, aztán az 
orosz édességet, amelyet a nagynéni úti elemózsiának vitt magával vattával, papírcsipkével kibélelt 
ládikában, s amelyet már most körülkínált... Hans Castorp érdeklődve fülelt Madame Chauchat 
fátyolos hangjára. Valahányszor a hanyag asszony a szeme elé került, így most is, feltűnt neki a 
hasonlóság, amelyre eleinte nem jött rá, amíg álmában meg nem világosodott előtte... Marusja 
kacagása pedig, Marusja kerek barna szeme, amely gyermekded tekintettel kandikált ki a száját 
eltakaró zsebkendő fölött, Marusja dagadó melle, mely belülről állítólag nem is kevéssé beteg - 
mindez valami mást juttatott eszébe, valami megrendítőt, aminek nemrégiben tanúja volt, és ezért 
óvatosan, anélkül hogy fejét megmozdította volna, Joachimra sandított. Nem, Joachim arca most 



hál' istennek nem volt olyan foltos, mint a minap, és ajka sem torzult el olyan szánalmasan. De azért 
Marusját nézte, méghozzá olyan tartással, olyan tekintettel, amelyet lehetetlenség lett volna 
katonásnak nevezni, sőt inkább kifejezetten civilnek kellett mondani, olyan borúsnak, önfeledtnek 
tetszett. A következő pillanatban egyébként összeszedte magát, és Hans Castorpra sandított, olyan 
gyorsan, hogy Hans Castorpnak csak épp annyi ideje maradt, hogy elkapja róla tekintetét, és 
valahová a levegőbe küldje. Közben erősen dobogott a szíve, indokolatlanul és önkényesen, 
ahogyan már idefenn szokott.
A vasárnap további része már nem nyújtott semmi rendkívülit, kivéve talán az étkezéseket, amelyek 
- ha már dúsabbak nemigen lehettek a szokottnál - legalábbis az étrendnek még válogatottabb 
finomságával tündököltek. Ebédhez kocsonyázott csirke volt, rákkal meg fél cseresznyeszemekkel 
díszítve; a fagylalthoz fonott cukorból való kosárkákban szolgáltak fel aprósüteményt, s utána még 
friss ananász következett. Miután esti sörét is megitta, Hans Castorp még jobban kimerült, fázott, s 
tagjait még nehezebbnek érezte, mint az előző napokban; már kilenc óra felé jó éjszakát mondott 
unokaöccsének, sietve álláig húzta a pehelypaplant, és úgy elaludt, mint akit agyonütöttek.
Ámde már a következő nap, tehát az első hétfő, amelyet a hospitáns odafenn töltött, újabb 
rendszeresen visszatérő változatosságot hozott a hétköznapok rendjébe: Krokowski doktor 
előadását. Krokowski doktor tudniillik kéthetenként előadást tartott az étteremben a Berghof-
szanatórium valamennyi nagykorú, németül értő és nem moribundus vendégének. Amint Hans 
Castorp Joachimtól megtudta, az előadások összefüggő sorozatot alkottak, afféle népszerű 
tudományos tanfolyamot ezzel a címmel: „A szerelem mint kórokozó hatalom." A tanulságos 
szórakozásra villásreggeli után került sor, és - megint csak Joachim közlése szerint - nem 
helyeselték, vagy legalábbis nagyon rossz szemmel nézték, ha valaki távol tartotta magát; éppen 
ezért példátlan szemtelenségnek számított, hogy Settembrini, noha a német nyelvet jobban bírta, 
mint akárki más, nemcsak tüntetően távol tartotta magát az előadásoktól, hanem méghozzá úton-
útfélen ócsárolta is őket. Ami Hans Castorpot illeti, egyrészt udvariasságból, másrészt azonban 
leplezetlen kíváncsiságból azonnal elhatározta, hogy meghallgatja az előadást. Előtte azonban 
súlyos hibát és baklövést követett el: elhatározta, hogy a maga szakállára nagyot sétál, és ez 
várakozáson felül megártott neki.
- Ide süss! - ezzel fogadta Joachimot, amikor hétfő reggel belépett szobájába. - Ez így nem mehet 
tovább. Megelégeltem ezt a horizontális életmódot... megalszik tőle az ember vére. A te helyzeted 
persze egészen más, te páciens vagy, eszem ágában sincs, hogy elcsábítsalak. De én a magam 
részéről most az utolsó falattal egy tisztességes sétára indulok, ha nem veszed rossz néven, két-
három órácskára csak úgy találomra nekivágok a nagyvilágnak. Zsebre vágok valami kis 
tízóraifélét, akkor független vagyok az étkezés idejétől. Meglásd, más ember leszek, mire 
hazajövök!
- Helyes - mondta Joachim, mivel látta, hogy unokabátyja igen komolyan fogja fel ebbéli óhajtását 
és szándékát. - De ne túlozz, csak azt tanácsolhatom. Itt más a levegő, mint otthon. És aztán 
vigyázz, pontosan visszaérj az előadásra!
A valóságban nemcsak testi okok voltak azok, amelyek Hans Castorpnak szándékát sugalmazták. 
Úgy képzelte, égő fejét, rossz szájízét - amelyet igen gyakran érzett - és szíve önkényes dobogását 
nem annyira az akklimatizálódás nehézségei okozzák, hanem inkább afféle dolgok, mint az orosz 
házaspár üzelmei a szomszéd szobában, a beteg és buta Frau Stöhr asztali társalgása, az úrlovas 
kásás köhögése, amelyet naponta hallott a folyosón, Albin úr nyilatkozatai, a beteg fiatalság 
érintkezési formáiról nyert benyomásai, Joachim arckifejezése, amikor Marusját nézi, és még több 
efféle észlelés. Úgy gondolta, nem ártana egyszer megszabadulni a Berghof bűvköréből, tiszta 
levegőt szívni, és alaposan megmozgatni a tagjait; ha aztán este fáradt lesz, legalább tudja, miért. 
Így tehát nagy vállalkozó kedvében elvált Joachimtól, mikor az reggeli után szolgálatilag kimért 
andalgásra indult a folyóka melletti padhoz, és sétabotját lóbálva ment a maga útján, a 
szanatóriumtól lefelé vivő kocsiúton.
Hűvös, borús reggel volt, fél kilencre járt az idő. Hans Castorp, ahogy előre eltökélte, mélyen 
beszívta a tiszta reggeli levegőt, ezt a friss, könnyű közeget, amely fáradság nélkül hatolt be a 
tüdőbe, és nem volt benne sem nyirkos illat, sem tartalom, sem emlék... Átkelt a patakon meg a 



keskenyvágányú vasúti pályán, kiért a szabálytalanul beépített útra, de csakhamar ismét letért róla, 
és egy mezei ösvénynek vágott neki, amely csak rövid ideig futott a síkföldön, majd rézsút és 
eléggé meredeken megindult felfelé a völgy jobb oldali falán. Hans Castorp megörült a 
hegymászásnak, mellkasa tágult, botja kampójával hátratolta kalapját, s amikor bizonyos 
magasságból letekintve a messzeségben megpillantotta a tó tükrét, amely mellett idejövet elhozta a 
vonat - énekelni kezdett.
Azt énekelte, amit tudott, mindenféle népszerű, érzelmes nótát, amilyenek a tornászegyletek 
közkeletű daloskönyveiben találhatók, többek között egyet, amelyben a következő sorok fordultak 
elő:
Szerelmet, bort dicsérjen énekünk, De még inkább az erényt...
Eleinte halkan dudorászott, aztán hangosan, torkaszakadtából énekelt. Érdes baritonhangjával ma 
szerfölött meg volt elégedve, egyre jobban tűzbe jött. Ha magasan kezdte, fisztulázó fejhangon 
végezte, és még ezt is szépnek találta. Ha emlékezete cserbenhagyta, úgy segített magán, hogy 
értelmetlen szótagokra, szavakra énekelte a dallamot, ezeket aztán operaénekesek módjára idomított 
száj mozdulatokkal, ropogósan görgetett r-ekkel hajigálta a levegőbe, s végül már odáig ment, hogy 
a szöveget is, a dallamot is improvizálta, és e rögtönzött áriát operai karmozdulatokkal kísérte. 
Mivel azonban egyszerre hegyet mászni és énekelni nagyon megerőltető, Hans Castorp csakhamar 
kifulladt, és egyre jobban kapkodott levegő után. De idealizmusból, az ének szépségéért, leküzdötte 
légszomját, és lihegve-szuszogva kipréselte magából a végsőket, míg végképp kifulladva, vakon, 
száguldó pulzussal lerogyott egy vastag erdei fenyő alatt; szeme előtt színes foltok villództak, s a 
nagy fellendülés után hirtelen elkedvetlenedett, szinte a kétségbeeséssel határos csömör lett úrrá 
rajta.
Amikor idegei valamennyire megerősödtek, s ismét felkerekedett, hogy folytassa sétáját, tarkója 
olyan hevesen remegett, hogy fiatalember létére éppen úgy ingatta a fejét, mint az öreg Hans 
Lorenz Castorp annak idején. Őt magát olyannyira emlékeztette ez a jelenség megboldogult 
nagyapjára, hogy nem is haragudott érte, sőt inkább meghatódott, s tetszelegve próbálta utánozni a 
méltóságteljes álltámaszt, amellyel az öregúr annak idején kordában tartotta feje remegését, s amely 
annyira tetszett a kicsi Hans Castorpnak.
Még magasabbra hágott kígyózó szerpentineken. Tehénkolomp hangja vonzotta, meg is találta a 
csordát, egy gerendakunyhótól nem messze legelészett; a kunyhó tetejét nagy kövekkel erősítették 
meg. Két szakállas ember jött vele szemben, vállukon fejsze; amikor a közelébe értek, elbúcsúztak 
egymástól. „Isten hozzád, még egyszer köszönöm!" - szólt az egyik ízesen, falusiasan, fejszéjét 
átvetette a másik vállára, és úttalan úton, recsegő léptekkel megindult a fenyők között a völgy iránt. 
Különösen hangzott a magányban ez az „Isten hozzád, még egyszer köszönöm", s álomszerűen 
érintette Hans Castorp mászástól-énekléstől kábult agyát. Halkan utánamondta, igyekezett utánozni 
a hegyilakó esetlenül ünnepélyes tájszólását, s azután még tovább ment egy darabon a 
pásztorkunyhón túl, mivel szerette volna elérni a fahatárt; de órájára pillantva csakhamar letett 
ebbéli szándékáról.
Balra tért egy ösvényre, mely az üdülőtelep irányában vezetett, előbb síkföldön, majd lefelé lejtve. 
Sudár törzsű fenyves fogadta be, s a fák közt haladva még énekelt is egy kicsit, de csak óvatosan, 
mert a térde lefelé menet még aggasztóbban remegett, mint az imént. Az erdőből kilépve 
meglepetten állt meg: csodálatos kép tárult ki előtte, intim és zárt táj, melynek békéjében volt 
valami fenséges, valami festményszerű.
A jobb oldali magaslatról hegyi patak futott le lapos, sziklás ágyában; tajtékozva, pezsegve zuhogott 
le néhány lépcsőzetes sziklatömbön, majd nyugodtabban folydogált tovább a völgynek, 
kezdetlegesen ácsolt korlátú hidacska vezetett át rajta festőien. A mező kéklett egy mindenfelé 
tenyésző cserjeszerű növény harangforma virágaitól. Komor fenyők, óriási nagyok és arányos, 
sudár termetűek, álltak magányosan és csoportosan a szakadék mélyén, két oldalán; egyikük a 
tarpatak partján ferdén gyökerezve, bizarrul, megdőlve lógott bele a képbe. A patak morajlása 
elszigetelte a világtól ezt a szép, magános helyet. A patakon túl padot pillantott meg Hans Castorp.
Átment a pallón, és leült, hogy elgyönyörködjék a zuhogó vízben, a tajtékzó habokban, az idillien 
locska, egyhangú s belsőleg mégis változatos csobogásban; mert a morajló vizet Hans Castorp 



éppúgy szerette, mint a muzsikát, sőt talán még annál is jobban. De alighogy kényelmesen 
elhelyezkedett, eleredt az orra vére, olyan hirtelen, hogy ruházatát sem tudta megóvni az 
elpiszkolódástól. Heves, makacs vérzés volt, s jó félóráig lefoglalta, arra kényszerítette, hogy 
szüntelenül ide-oda szaladgáljon a patak meg a pad között; hol zsebkendőjét öblögette, hol vizet 
szívott fel, hol laposan elnyúlt a deszkaülésen, a vizes kendőt orrára terítve. Így feküdt, míg elállt a 
vérzés, csendesen feküdt, kezét feje alatt összekulcsolva, felhúzott térdekkel, szemét lehunyva, zúgó 
fülekkel; nem érezte magát rosszul, inkább megkönnyebbült a bőséges érvágástól, s életműködése 
furcsán alábbhagyott: ha kilehelte a levegőt, sokáig nem érezte szükségét friss lélegzetvételnek,
hanem mozdulatlanul fekve engedte, hogy szíve jó sokat verjen, mielőtt késetten, lustán, felületesen 
újra lélegzetet vett.
És akkor egyszer csak visszazökkent életének abba a régi, korai helyzetébe, mely a néhány nappal 
azelőtt álmodott s a legfrissebb benyomásokhoz idomított álom ősképe volt... De olyan erővel, 
olyannyira fenntartás nélkül, idő és tér teljes megszüntetésével szállt vissza az ottanba és azidőttbe, 
hogy azt mondhatnók, élettelen test fekszik idefenn a tarpataknál a padon, míg az igazi Hans 
Castorp messze onnét, régmúlt időben és környezetben tartózkodik, mégpedig egyszerűsége mellett 
is merész, szívet mámorító helyzetben.
Tizenhárom esztendős, negyedik osztályos, rövidnadrágos kamasz volt, az iskola udvarán 
beszélgetett egy másik osztályba járó, de vele körülbelül egykorú fiúval; a beszélgetést Hans 
Castorp kezdeményezte meglehetős önkényesen, s noha szűkre szabott s pontosan körülírt tárgyánál 
fogva nem nyúlhatott hosszúra, mégis módfelett boldoggá tette Hans Castorpot. Az utolsó előtti és 
az utolsó tanóra között a tízpercben történt, történelem- és rajzóra között, mármint Hans Castorp 
osztályában. A vörös klinkertéglával kövezett udvaron, melyet zsindelytetős, két kapubejáratos fal 
választott el az utcától, diákok sétáltak fel-alá, vagy álldogáltak csoportosan beszélgetve, 
támaszkodtak félig ülve, félig állva az épület csempézett falkiugróira. A hangzavarban, nyüzsgésben 
egy tanár felügyelt; széles karimájú kalap volt a fején, s épp egy sonkás zsemlébe harapott.
A fiút, akivel Hans Castorp beszélt, Hippének hívták, keresztnevén Pribislavnak. A név 
különösségéhez még az is hozzájárult, hogy r-jét s-nek kellett ejteni, a név tehát így hangzott: 
„Psibiszlav", és ez a furcsa név jól illett a gyerekhez, mert külsejében határozottan volt valami 
idegenszerű, valami, ami eltért az átlagostól és megszokottól. Hippe egy gimnáziumi 
történelemtanár fia volt, ennek következtében notórius jótanuló és első eminens, s noha alig volt 
idősebb Hans Castorpnál, egy osztállyal fölötte járt. Mecklenburgból származott, és nyilván régi 
vérkeveredés terméke lehetett, germán ősei szlávokkal, vendekkel vegyültek el, vagy megfordítva. 
Szőkének szőke volt ugyan - haját kurtára nyírták kerek koponyáján -, de a szeme, kékesszürke 
vagy szürkéskék, furcsa színű szeme (meghatározhatatlan és többértelmű szín volt, olyasmi, mint 
egy távoli hegység színe) különös, keskeny, sőt határozottan kissé ferde metszésű volt, és 
pofacsontja mindjárt a szeme alatt erősen kiugrott, kidomborodott. Ez az arcalkat Hippe esetében 
egyáltalán nem hatott torzul, sőt nagyon is vonzón, de elegendő volt hozzá, hogy iskolatársai „a 
kirgiz" csúfnéven emlegessék. Egyébként már hosszú nadrágban járt, hozzá hátul húzott, magasan 
zárt kék zubbonyt viselt, melynek gallérjára rendszerint egy kevés korpa hullott fejbőréről. No 
mármost úgy állt a dolog, hogy Hans Castorp már jó ideje kiszemelte ezt a Pribislavot, kiválasztotta 
az iskolaudvar ismerős és ismeretlen nyüzsgéséből, érdeklődve nézte, követte szemével - mondjuk 
így: csodálta? -, mindenesetre rendkívüli figyelemmel szemlélte, és már reggel, útban az iskola felé, 
örült, hogy megfigyelheti osztálytársai között, hallja beszélni, nevetni, s messziről 
megkülönböztetheti hangját, mely kellemesen fátyolos volt, tompa, kissé rekedtes. Meg kell adni, 
erre az érdeklődésre nemigen találhatunk nyomós okot, ha ugyan annak nem vesszük a pogány 
Pribislav nevet, az eminensséget, ez azonban mit sem nyomhatott a latban, vagy netán a kirgiz 
metszésű szemeket (a szeme néha, egy bizonyos oldalpillantásnál, mely nem a látás célját szolgálta, 
olvadón és fátyolosan elsötétült, éjszakába hajlott); Hans Castorp mindazonáltal nem sokat törődött 
vele, hogy érzéseit szellemileg igazolja, vagy éppenséggel megnevezze, ha a szükség úgy hozná 
magával. Barátságnak nemigen lehetett nevezni, hiszen nem is „ismerte" Hippét. De először is nem 
volt rá semmi szükség, hogy elnevezze, mert hiszen gondolni sem lehetett rá, hogy valaha is szóba 
hozza, erre a téma nem volt alkalmas, és nem is kívánkozott szóbeli kifejezésre. Másodszor pedig 



az elnevezés, ha nem is kritikát, de mindig meghatározást jelent, azaz: beillesztést az ismertbe és 
megszokottba, márpedig Hans Castorpban az az öntudatlan belső meggyőződés uralkodott, hogy az 
olyan lelki kincset, mint amilyen ez, egyszer s mindenkorra meg kell óvni mindenféle 
meghatározástól és beillesztéstől.
Akár volt nyomós oka, akár nem, ez az elnevezésre és közlésre oly kevéssé alkalmas érzés 
mindenesetre olyan életerősnek bizonyult, hogy Hans Castorp már csaknem egy éve - körülbelül 
egy éve, mert a kezdete nem volt pontosan megállapítható - hordozta magában, ami mindenesetre 
hűsége, állhatatossága mellett szól, ha meggondoljuk, milyen hatalmas nagy idő egy esztendő az ő 
korában. A jellemet meghatározó tulajdonságok megjelölésében, sajnos, mindig erkölcsi ítélet is 
foglaltatik, dicsérő vagy korholó értelemben, holott minden jellemvonásnak két oldala van. Hans 
Castorp „hűsége", mellyel ő maga egyébként nem sokat törődött, értékítélet nélkül meghatározva 
bizonyos nehézkességben, lassúságban, lelki kitartásban állott; lényének megőrző, fenntartó 
jellegénél fogva minden állapotot és helyzetet annál méltóbbnak ítélt a fennmaradásra meg a hozzá 
való ragaszkodásra, minél tovább állott fenn. Hajlamos volt arra is, hogy örökké tartónak higgye azt 
a hangulatot, lelkiállapotot, amelyben éppen van; épp ezért becsülte, és nem törekedett 
változatosságra. Szívében hozzászokott titkos, távoli vonzalmához, mely Pribislav Hippéhez fűzte, s 
ezt voltaképpen élete maradandó részének hitte. Szerette az érzelmi hullámzásokat, amelyeket 
magával hozott, a feszült várakozást, hogy vajon találkozik-e vele aznap, elmegy-e mellette, netán 
súrolja-e pillantása; szerette
a néma, halk beteljesüléseket, amelyekkel titka megajándékozta, szerette még a csalódásokat is, 
amelyek hozzátartoztak, s amelyek közt a legnagyobb az volt, ha Pribislav „hiányzott": olyankor 
elsivárult az iskolaudvar, megízetlenedett a nap - de megmaradt az éltető reménység.
Egy esztendeig tartott ez így, míg el nem következett ama kalandos tetőpont; utána még egy 
esztendeig tartott, hála Hans Castorp őrző hűségének, s aztán abbamaradt - mégpedig úgy, hogy 
Hans Castorp éppoly kevéssé észlelte az őt Pribislav Hippéhez fűző szálak lazulását, oldódását, 
mint annak idején keletkezésüket. Pribislav nem sokkal utóbb elhagyta az iskolát meg a várost, 
mivel apját áthelyezték, erre azonban Hans Castorp jóformán ügyet sem vetett: már előbb 
elfelejtette. Úgy is mondhatjuk, hogy a „kirgiz" alakja észrevétlenül lépett az életébe, ködfátylakból 
kibontakozva, lassanként egyre láthatóbbá, egyre megfoghatóbbá vált egészen a legnagyobb 
közelség, tapintható testiség ama pillanatáig az iskolaudvaron, kis ideig úgy maradt állva, majd 
ismét távolodott, és a búcsúzás fájdalma nélkül újra eltűnt a ködben.
Az a bizonyos pillanat mármost, az a merész és kalandos helyzet, amelybe Hans Castorp ott a padon 
fekve visszaszállt, a beszélgetés, igazi beszélgetés Pribislav Hippével, a következőképpen jött létre. 
Rajzóra következett, és Hans Castorp észrevette, hogy otthon hagyta a ceruzáját. Osztálytársainak 
persze szükségük volt a magukéra; de hiszen Hans Castorpnak más osztálybeliek közt is akadt jó 
néhány ismerőse, akitől plajbászt kérhetett volna. A legjobban azonban - úgy tetszett - Pribislavot 
ismeri, ő áll hozzá a legközelebb, hiszen csendben, titokban már olyan sok dolguk volt egymással; 
és örvendező lendülettel elhatározta, felhasználja az alkalmat - magában alkalomnak nevezte! -, és 
ceruzát kér kölcsön Pribislavtól. Hogy ez meglehetősen fonák helyzet lesz, mert hiszen a 
valóságban nem is ismeri Hippét - ezt Hans Castorp nem vette észre, vagy pedig furcsa, konokul 
célratörő elvakultságában nem törődött vele. Így hát a klinkertéglával kövezett udvar nyüzsgésében 
csakugyan odaállt Pribíslav Hippe elé, és azt mondta neki:
- Bocsáss meg, nem adnál kölcsön egy ceruzát ?
És Pribislav ránézett kirgizszemével a kiálló pofacsontja felett, és kellemesen rekedtes hangján 
válaszolt, cseppet sem meglepődve, vagy legalábbis anélkül, hogy meglepetést árulna el:
- Szívesen - mondta. - De óra után föltétlenül add vissza. - Azzal elővette zsebéből ezüstözött 
töltőceruzáját, crayon-ját, amelyen egy gyűrűt kellett felfelé tolni, hogy a fémtokból előbújjék a 
piros fába foglalt irón. Elmagyarázta hans Castorpnak az egyszerű szerkezetet, s eközben kettejük 
feje összehajolt fölötte.
- Aztán vigyázz, nehogy eltörd! - tette még hozzá Pribislav. Hová gondolt! Mint hogyha Hans 
Castorpnak csak az eszét
is megjárta volna, hogy a plajbászt ne adja vissza, vagy elrontsa!



Aztán mosolyogva néztek egymásra, s mivel nem volt több mondanivaló, előbb vállat, majd hátat 
fordítottak egymásnak, és széjjelváltak.
Ennyi volt az egész. De Hans Castorp még soha életében nem volt jobbkedvű, mint azon a rajzórán, 
amikor Pribislav Hippe ceruzájával rajzolt - méghozzá azzal a kilátással, hogy óra után 
visszaadhatja tulajdonosának, ami tisztán ráadásként, fesztelenül és természetesen következett az 
előbbiekből. Még ahhoz is volt mersze, hogy a ceruzát egy kicsit meghegyezze, és a lehulló vörös 
lakkos forgácsból hármat vagy négyet csaknem egy esztendeig őrzött íróasztala egyik belső 
fiókjában; aki meglátja, nem sejthette volna, milyen nevezetes esemény emlékét őrzik. A ceruza 
visszaszolgáltatása egyébként a lehető legegyszerűbben ment végbe, s ez teljesen megfelelt Hans 
Castorp elgondolásának, sőt bizonyos elégtétellel töltötte el - hiszen annyira elkapatta, elkényeztette 
a Hippével való meghitt érintkezés.
- Tessék - mondta. - Köszönöm.
Pribislav pedig mit sem szólt, csak futólag ellenőrizte a szerkezetet, s azután zsebébe csúsztatta a 
crayon-t...
Azután már soha többé nem beszéltek egymással, de ez egyszer mégis megtörtént, hála Hans 
Castorp vállalkozó szellemének ...
Tágra rántotta a szemét, kábultan bukkant fel révülete mélységeiből. „Azt hiszem, álmodtam! - 
gondolta. - Igen, ez volt Pribislav. Rég nem gondoltam rá. Vajon hová lettek a forgácsok? Az 
íróasztalom fenn van a padláson, odahaza Tienappeléknál. Bizonyosan ott vannak még a belső kis 
fiókban, balra hátul. Sose vettem ki onnét. Még annyit se törődtem velük, hogy eldobjam... Igen, 
Pribislav volt, szőröstülbőröstül. Nem hittem, hogy valaha még ilyen elevenen viszontlátom. 
Különös, mennyire hasonlított hozzá... ehhez az itteni asszonyhoz! Talán azért érdekel annyira ez a 
nő? Vagy megfordítva: talán azért érdekelt annak idején annyira Pribislav Hippe? Badarság! 
Szörnyű badarság. Egyébként indulnom kell vissza, mégpedig sürgősen." De azért fekve maradt, 
merengett, emlékezett. Aztán felült. „Isten hozzád, még egyszer köszönöm" - mondta, és a szeme 
könnybe lábadt, ahogy elmosolyodott. Azzal már indult volna, kalapját, botját kezében fogva, de 
gyorsan visszaült, mert észrevette, hogy nemigen viszi a lába. „Hoppla - gondolta -, úgy látszik, 
nem megy! És amellett pontosan tizenegyre legyek az étteremben, Krokowski doktor előadásán. 
Úgy látszik, a sétának idefenn megvannak a szépségei, de megvan az árnyoldala is. Jó, jó, itt azért 
mégsem maradhatok. Bizonyosan
csak onnét van az egész, hogy a tagjaim meggémberedtek a fekvésben; mozgás közben majd csak 
rendbejövök." Újra megpróbált talpra állni, és mivel nagyon összeszedte magát, sikerült.
Mindenesetre szánalmas hazatérés volt oly fennen szárnyaló kivonulás után. Többször is kénytelen 
volt megpihenni útközben, mert érezte, hogy arca elfehéredik, jéghideg verejték ütközik ki 
homlokán, és szíve szabálytalan kalimpálása megakasztja lélegzetét. Nagy nyomorúságosan 
levergődött így a szerpentinen, de mikor a Gyógyszálló közelében leért a völgybe, tisztán 
felismerte, hogy képtelen önerejéből megtenni a hosszú utat a Berghof-szanatóriumig, s mivel 
villamos nem volt, bérkocsi pedig nem mutatkozott, megkért egy fuvarost, aki üres ládákat vitt 
szekerén a „Falu"-ba, engedje meg, hogy felüljön. Így utazott tovább, háttal a fuvarosnak, lábát 
lelógatva, a kocsi rázására félálomban inogva és bólogatva; a járókelők furcsálkodó szánakozással 
nézték. A vasúti átjárónál leszállt, valamennyi pénzt nyomott a fuvaros markába - azt sem tudta, 
sok-e vagy kevés -, és hanyatt-homlok sietett fel a szanatóriumhoz vivő úthurkon.
Dépéchez-vous, monsieur! - mondta a francia portás. - La conférence de Monsieur Krokowski vient 
de commencer. [6] - Hans Castorp bedobta a ruhatárba botját, kalapját, és óvatos sietséggel, nyelvét 
foga közé dugva, befurakodott az üvegajtó keskeny hasadékán az étterembe, ahol a vendégsereg 
már ott szorongott a sorba rakott székeken, a terem jobb oldali végében pedig leterített asztal s a 
rajta díszelgő csiszolt vizesüveg mögött ott állt Krokowski doktor szalonkabátban, és beszélt...
ANALÍZIS
Szerencsére az ajtó közelében egy szabad sarokhely mutatkozott. Hans Castorp odaoldalgott, és úgy 
tett, mint aki már kezdettől fogva ott ült. A közönség odaadó figyelemmel csüngött Krokowski 
doktor ajkán, s ügyet sem vetett rá; ez jó is volt, mert Hans Castorp ijesztően nézett ki. Arca sápadt 
volt, mint a fehérített vászon, öltönye vérfoltos - egyenesen a tett színhelyéről érkező gyilkoshoz 



hasonlított. A közvetlenül előtte ülő hölgy persze hátrafordult, amikor Hans Castorp leült, és 
keskeny szemével alaposan végigmustrálta. Madame Chauchat volt, Hans Castorp keserű haraggal 
ismerte fel. Az ördögbe is! Hát már sohasem nyugodhat? Azt remélte, itt a célnál csendesen 
elüldögélhet, egy kissé kipihenheti magát, és most tessék, itt ül egyenesen az orra előtt. Más 
körülmények közt talán megörült volna ennek a véletlennek, de most, kimerülten, elcsigázva - 
ugyan mit kezdjen vele? Ez csak újabb igénybevételt jelent szívének, és az egész előadás alatt 
izgalomban tartja. Szakasztott a Pribislav szemével nézett rá, jól megnézte arcát és öltönyén a 
vérfoltokat - eléggé tapintatlanul és tolakodón egyébként, ahogy egy ajtócsapkodó nő modorához 
illik. És milyen rosszul tartja magát! Egészen másképp, mint odahaza, Hans Castorp otthoni 
köreiben a hölgyek, akik merev derékkal fordítják fejüket asztalszomszédjuk felé, és ajkuk hegyéről 
hullatják a szavakat. Madame Chauchat magába roskadva ült, háta gömbölyűn meggörbült, vállát 
előreejtette, és még fejét is annyira előretolta, hogy nyakcsigolyája kiállt fehér blúza kivágásában. 
Pribislav is ilyesféleképp tartotta a fejét; de ő első eminens volt, becsületben élt (noha nem ez volt 
az oka, hogy Hans Castorp annak idején kölcsönkérte a ceruzáját!), Madame Chauchat-n pedig 
világosan látszott, hogy hanyag testtartása, ajtócsapkodása, tapintatlanul fürkésző pillantása a 
betegségével függ össze, igen, mindebben az a kötetlenség, azok a gyalázatos, ámde valósággal 
határtalan előnyök fejeződtek ki, amelyekkel a fiatal Albin úr dicsekedett...
Hans Castorp gondolatai összekuszálódtak, mialatt Chauchat asszony ernyedt hátára meredt, 
megszűntek gondolatok lenni, és álmodozássá olvadtak, amely álmodozásba mintegy messziről 
belehangzott Krokowski doktor vontatott baritonja, puhán gördülő r-hangjai. Nemsokára azonban 
hatásába kerítette őt is a terem mélységes csöndje, az áhítatos figyelem, amely körülötte mindenkit 
lenyűgözött; hatásába kerítette, és valósággal felrázta révedezéséből. Körülnézett... Mellette a gyér 
hajú zongorista ült, fejét hátravetve, karját mellén keresztbe fonva, s tátott szájjal figyelt. Odább 
Fraulein Engelhart ült, a tanárnő: tekintete mohón kigyúlt, két orcáján piros folt lángolt, ezt a 
forróságot egyébként sok más hölgy arcán is meglelte Hans Castorp, akiket szemügyre vett, az 
Albin úr mellett ülő Frau Salomon arca is lángolt, és Frau Magnusé is, a serfőzőnéé, aki fehérjét 
veszített. A valamivel hátrább ülő Frau Stöhr arca olyan műveletlen rajongást fejezett ki, hogy rossz 
volt ránézni, az elefántcsontszínű Levi kisasszony meg félig lezárt szemmel, ölbe tett kezekkel, a 
szék hátának támaszkodva, hullához hasonlított volna, ha melle nem emelkedik és süllyed oly 
hevesen, ütemesen; ezáltal Hans Castorpot egy női viaszbábura emlékeztette, amelyet egyszer a 
panoptikumban látott, s amelynek mechanikus szerkezet volt a mellében. Néhányan fülükhöz 
illesztették tenyerüket, vagy legalábbis jelezték ezt a mozdulatot, amennyiben félúton fölemelték a 
kezüket, mintha a mozdulat kellős közepén kővé meredtek volna nagy odafigyelésükben. Paravant 
államügyész, egy tagbaszakadt barna ember, látszatra csupa őserő, még rázogatta is a fülét 
mutatóujjával, hogy kiélesítse hallását, s aztán megint odatartotta Krokowski doktor szóáradatának.
Miről beszélt Krokowski doktor ? Milyen vágányon mozgott gondolatmenete? Hans Castorp 
összeszedte az eszét, hogy bekapcsolódjék, de ez nem sikerült mindjárt, hiszen az elejét nem 
hallotta, és azután még továbbiakat mulasztott, miközben Madame Chauchat ernyedt hátáról 
elmélkedett. Egy hatalomról volt szó... arról a hatalomról, amely... egy szó mint száz, a szerelem 
volt az a hatalom, amelyről Krokowski doktor beszélt. Mi sem természetesebb! Hiszen a téma az 
előadássorozat címében is kifejeződött, és mi egyébről beszélt volna Krokowski, hiszen ez volt a 
szakterülete. Mi tagadás, Hans Castorpot kissé különösen érintette, hogy most egyszerre a 
szerelemről hallgat előadást, hiszen addig mindig csak az áttételes hajtószerkezetről meg más 
efféléről hallott. Hogyan taglal az ember fényes délelőtt, hölgyek és urak vegyes hallgatósága előtt 
ilyen makrancos, elhallgatni való tárgyat? Krokowski doktor poézisből és tanáros kifejezésmódból 
kevert stílusban taglalta, szigorúan tudományosan, amellett azonban ódaszerű lendülettel, ami a 
fiatal Hans Castorpra kissé rendetlen benyomást tett, holott talán éppen ez lehetett az oka annak, 
hogy a hölgyek arca felhevült, és az urak a fülüket rázták. Kivált a „szerelem" szót használta az 
előadó olyan halkan ingadozó értelemben, hogy az ember sohasem tudhatta, hányadán van vele, 
vajon jámbor érzületet vagy szenvedélyes testiséget jelent-e - és ez a bizonytalanság tengeri 
betegséghez hasonló érzést támasztott. Hans Castorp még soha életében nem hallotta ezt a szót 
annyiszor egymás után, mint most ezen az előadáson, sőt, ha jobban meggondolta, úgy rémlett neki, 



hogy ő maga még sosem ejtette ki, és más szájából sem hallotta. Ebben talán tévedhetett; de 
akármint volt is, úgy találta, a szónak nem válik javára a sűrű ismétlés. Épp ellenkezőleg: a 
sikamlós három szótag, a sziszegő sz-szel, gördülő r-rel, végén az ajakhanggal, s benne a monoton 
„e" hangzók, idővel valósággal utálatossá vált a számára, olyasféle képzete támadt róla, mint a 
vizezett tej, valami kékesfehéret, lefetyelnivalót képzelt maga elé, ami különös ellentétben állt azzal 
a sok erőteljes kijelentéssel, amit Krokowski doktor a témához fűzött, ha az ember jobban 
odafigyelt. Világos: az ember erős és merész dolgokat mondhat anélkül, hogy a hallgatóságot 
kiűzné vele a teremből - feltéve, ha úgy fog hozzá, mint Krokowski. Nem érte be annyival, hogy 
közismert, noha általában hallgatásba burkolt tényeket közöljön bizonyos mámorító tapintattal; 
nem, illúziókat rombolt széjjel, kérlelhetetlenül a megismerésnek adta az elsőbbséget, nem tűrte 
meg a deres fő méltóságába, a zsenge gyermek angyali tisztaságába vetett érzelmes hitet. Egyébként 
szalonkabátjához is puha, kihajtós gallért, szürke gyapjúfuszeklit és szandált viselt, s ez roppantul 
elvhű és idealista benyomást keltett, noha Hans Castorp kissé megrökönyödött tőle. Krokowski 
doktor, fejtegetéseit az előtte fekvő könyvekből és kéziratlapokból merített példákkal, adomákkal 
támasztva alá, sőt több ízben versek szavalásához folyamodva, taglalta a szerelem különféle ijesztő 
torzulatait, furcsa, fájdalmas, hátborzongató változatait, mindenható erejének megjelenési formáit. 
Valamennyi természetes ösztön közül - mondotta - ez a legingatagabb, a legveszélyeztetettebb, 
alapvetően hajlik a megtévelyedésre, az áldatlan visszásságra, és ezen nem szabad csodálkozni. 
Mert ez a hatalmas impulzus nem egyszerű, hanem természeténél fogva sokszorosan összetett 
valami, méghozzá - akármilyen létjogosult és szabályos is a maga egészében - csupa visszásságból 
van összetéve. Minthogy azonban az emberek nem hajlandók - folytatta Krokowski doktor -, 
mégpedig indokoltan és jogosan nem hajlandók a részek visszásságából az egésznek a visszásságára 
következtetni, nincs más hátra, az egésznek létjogosultságát legalább részlegesen, ha nem is 
teljesen, szükségszerűleg ki kell terjeszteni az egyes visszásságokra. Ez a logika követelménye, kéri 
szépen hallgatóit, legyenek szívesek ezt szem előtt tartani. Vannak aztán lelki ellenállások és 
korrektívumok, tisztességes és rendszerező, majdnem azt merné mondani : polgári jellegű ösztönök, 
amelyeknek kiegyenlítő, megszorító hatása a visszás részeket szabályos és hasznos egésszé 
olvasztja; ez meglehetősen gyakori és mindenképp örvendetes folyamat, eredménye azonban (amint 
Krokowski doktor kissé megvetőn hozzátette) már nem érdekli az orvost, a tudóst. Más esetekben 
azonban nem sikerül ez a folyamat, sehogy és semmiképp sem akar sikerülni, és ki tudja - kérdezte 
Krokowski doktor -, ki tudná megmondani, hogy vajon nem ezek-e a nemesebb, lelkileg értékesebb 
esetek? Ilyen esetben tudniillik mindkét erőcsoport, a szerelmi ösztön csakúgy, mint amaz 
ellenséges impulzusok, melyek közül a szemérem és az undor külön kiemelkedő, a szokásos, 
polgári mértéket messze meghaladó, rendkívüli feszültséggel és szenvedélyességgel lépnek fel, s a 
lélek mélyén köztük folyó harc megakadályozza a tévelygő ösztönöknek ama megfékezését, 
lecsillapítását, ártalmatlanná tételét, mely a szokásos harmóniához, az előírásos szerelmi élethez 
vezetne. Hogyan végződik már most ez a küzdelem a szűziesség és a szerelem erői közt? Mert 
hiszen erről van itt szó! Látszólag a szűziesség győzelmével végződik. Félelem, illendőség, 
szemérmes iszony, remegő tisztaságvágy - ezek elnyomják a szerelmet, megbéklyózva a sötétben 
tartják, s zűrzavaros követeléseit legfeljebb részben engedik érvényre jutni, tudatosodni, de 
korántsem a maguk teljes változatosságával és erejével. Ámde - folytatta Krokowski doktor - a 
szűziességnek ez a győzelme csupán látszatgyőzelem, pyrrhusi győzelem, mert a szerelmi parancsot 
nem lehet megbéklyózni, nem lehet erőszakkal kivégezni, az elfojtott szerelem nem halt meg, 
hanem él, a sötétben, a titkos mélységekben továbbra is beteljesülésre törekszik, áttöri a szűziesség 
tilalmát, és újra megjelenik, noha elváltozott alakban, felismerhetetlenül... Nos, milyen alakban, 
milyen álarc alatt jelenik meg az elfojtott, elnyomott szerelem? Ezt
kérdezte Krokowski doktor, és végignézett a széksorokon, mintha igazán hallgatóitól várná a 
választ. De hiába, ezt is neki kell megmondania, miután már annyi mindent megmondott. Rajta 
kívül senki sem tudta, ő azonban ezt is tudja minden bizonnyal, ez meglátszott rajta. Égő szemével, 
fekete szakállas, viaszsápadt arcával, hozzá a szerzetesi szandállal szürke gyapjúfuszeklije fölött, 
mintha személyében is jelképezné a szűziesség és szenvedély örök harcát, amelyről beszélt. 
Legalábbis Hans Castorpnak úgy tetszett, miközben ő is, akárcsak a többiek, feszült érdeklődéssel 



várta a felvilágosítást, hogy hát milyen alakban tér vissza az elfojtott szerelem. A nők lélegzeni sem 
mertek. Paravant államügyész még egyszer gyorsan megrázta a fülét, hogy a döntő pillanatban 
nyitott és befogadóképes legyen. És akkor megszólalt Krokowski doktor, és kimondta: betegség 
alakjában! A betegség álcázott szerelmi tevékenység, minden betegség elváltozott szerelem.
Most tehát megtudták, ha nem is méltányolták valamennyien a kellő mértékben. Megkönnyebbült 
sóhajtás suhant végig a termen, és Paravant államügyész nyomatékosan, helyeslőn bólogatott, míg 
Krokowski doktor tovább fejtegette tézisét. Hans Castorp lehajtotta fejét, hogy fontolóra vegye a 
hallottakat, és megvizsgálja önmagát, megértette-e. De mivel gyakorlatlan volt az efféle 
elmefuttatásokban, és a balul sikerült séta is elgyengítette szellemi képességeit, figyelme könnyen 
elterelhető volt, és valóban csakhamar elterelődött: magához vonta az előtte ülő hát meg a 
hozzátartozó kar és kéz, amely fölemelkedett és hátranyúlt, hogy közvetlenül Hans Castorp szeme 
előtt megtámogassa a fonott kontyot.
Szívszorongató volt ilyen közelről látni ezt a kezet; meg kellett nézni, akár akarta az ember, akár 
nem, tanulmányozni kellett minden hibájával és emberi fogyatkozásával, mintha nagyítóüveg alatt 
volna. Szó, ami szó, semmi arisztokratikus nem volt ebben a tömpe iskoláslány-kézben, jól-rosszul 
megnyirbált körmeiben; az ember még afelől sem lehetett biztos, hogy az ujjak ízületeinél, kívül 
egészen tiszta-e, és a körmök mentén a bőr rágás nyomairól tanúskodott, ehhez kétség sem férhetett. 
Hans Castorp szája elfintorodott, de szeme továbbra is hozzátapadt Madame Chauchat kezéhez, és 
valami bizonytalan fél-emlékezés suhant át elméjén arról, amit Krokowski mondott a szerelemmel 
szemben fellépő polgári ellenállásokról... A karja szebb volt, ez a lágyan a fej mögé hajló kar, mely 
alig volt felöltözve, mert a blúz ujja könnyebb anyagból készült, mint maga a blúz, valami 
leheletkönnyű fátyolszövetből, úgyhogy a kar sejtelmesen megszépült általa, és e burkolat nélkül 
valószínűleg kevésbé lett volna vonzó. Karcsú volt s egyúttal telt - és hűvös, legalábbis 
feltételezhetően. A kart illetően szó sem lehetett semmiféle polgári ellenállásról.
Hans Castorp elábrándozott, tekintetét Madame Chauchat karjára függesztve. Hogy öltöznek a nők! 
Megmutogatják ezt-amazt nyakukból, mellükből, karjukat áttetsző fátylak megszépítő mezébe 
öltöztetik... Világszerte azért cselekszenek így, hogy vágyainkat felgerjesszék. Istenem, de szép az 
élet! És a legszebbek benne az olyan természetes és magától értetődő dolgok, mint az, hogy a nők 
csábítóan öltözködnek; mert hiszen ez magától értetődik, és olyan általánosan szokásos és elismert, 
hogy az ember jóformán nem is gondol rá, hanem öntudatlanul és feltűnés nélkül tudomásul veszi. 
Márpedig gondolni kellene rá - így okoskodott magában Hans Castorp -, hogy igazán örvendezzünk 
az életnek, és egy percre se feledkezzünk meg róla, hogy milyen boldogító, szinte mesébe illő 
intézmény. Persze egy bizonyos célból történik, hogy a nőknek ilyen mesébe illőn, boldogítón 
szabad öltözködniük, anélkül, hogy ezzel az illem ellen vétenének: a következő nemzedékről van 
szó, az emberiség szaporodásáról, igenis. De mi történik, ha a nő belülről beteg, s nem alkalmas az 
anyaságra - akkor mi a helyzet? Van-e akkor értelme, hogy fátyolujjakba öltözik, hogy a férfiakat 
kíváncsivá tegye a testére - belülről beteg testére? Nem, ennek nyilvánvalóan semmi értelme, jog 
szerint illetlennek kellene bélyegezni és be kellene tiltani. Merthogy egy férfi egy beteg asszony 
iránt érdeklődjék, ebben nincsen semmi ráció, ennek éppoly kevés az értelme, mint... nos, mint 
annak idején Hans Castorp titkos érdeklődésének Pribislav Hippe iránt. Ostoba hasonlat, kínos 
emlék. De hívatlanul bukkant fel, Hans Castorp hozzájárulása nélkül. Ábrándos töprengése 
egyébként ezen a ponton megszakadt, mert figyelmét ismét Krokowski doktor hívta fel magára: 
hangja feltűnően megerősödött. Nini, karját kiterjesztve, fejét félrehajtva állt ott asztalkája mögött, 
és szalonkabátja ellenére majdnem úgy festett, mint Krisztus urunk a keresztfán!
Kisült, hogy Krokowski doktor előadása végén óriási propagandát csinált a lélekboncolásnak, és 
karját kitárva szólított fel mindenkit, hogy jöjjenek hozzá. Jöjjetek énhozzám mindnyájan - 
mondotta más szavakkal -, akik megfáradtatok és megterheltettetek! És éreztette, hogy kétséget nem 
tűrő meggyőződése szerint mindenki, kivétel nélkül mindenki megfáradt és megterheltetett. Beszélt 
titkos bánatról, szégyenről és keserűségről, beszélt az analízis megváltó hatásáról; dicsőítette a 
tudatalatti átvilágítását, hirdette, hogy a betegséget vissza kell változtatni tudatosított affektussá, 
bizalomra intett, és gyógyulást ígért. Majd leeresztette karját, fejét ismét egyenesre igazította, 
összeszedte a nyomtatott szövegeket, amelyeket előadásához felhasznált, a könyvhalmazt bal keze 



tanáros mozdulatával vállának támasztotta, és emelt fővel eltávozott a körfolyosón át.
Mindnyájan felálltak, és általános széktologatással lassan ugyanazon kijárat felé indultak, amelyen 
át az orvos elhagyta a termet. Úgy tetszett, mintha koncentrikusan törekednének utána, mindenfelől, 
tétovázva, de akarattalanul és kábult egyetértésben, mint a nyüzsgő sokadalom a hamelni 
patkányfogó mögött. Hans Castorp megállt az áramlásban, széke támlájába kapaszkodva. „Én csak 
látogatóba jöttem - gondolta -, egészséges vagyok, hál' istennek úgysem számítok, és a legközelebbi 
előadást már úgysem érem meg idefenn." Látta Madame Chauchat-t kimenni osonva, előretolt 
fejjel. Vajon ő is boncoltatja a lelkét? - gondolta Hans Castorp, és a szíve kalapálni kezdett... Észre 
sem vette, hogy Joachim a székek közt odalépett hozzá, s idegesen összerezzent, amikor öccse 
megszólította.
- No, te aztán igazán az utolsó percben érkeztél! - mondta Joachim. - Messze jártál? Hogy esett a 
séta?
- Ó, egész kellemes volt - válaszolta Hans Castorp. - Elég messzire jutottam. De meg kell vallanom, 
nem esett olyan jól, mint vártam. Talán elhamarkodtam a dolgot, vagy mindenképp elhibáztam. 
Egyelőre nem szándékozom megismételni.
Joachim nem kérdezte, hogy tetszett-e neki az előadás, és Hans Castorp sem nyilatkozott erről. 
Mintegy hallgatólagos megállapodás alapján később sem említették az előadást egyetlen szóval 
sem.
KÉTSÉG ÉS MEGFONTOLÁS
Kedden tehát hősünk betöltötte első hetét idefenn, és reggeli sétájáról hazatérve szobájában találta 
számláját, az első heti számlát; takarosan kiállított kereskedelmi irat volt ez, zöldes borítékba zárva, 
illusztrált fejléce a szanatóriumot ábrázolta (valósággal lenyűgözően hatott a képen), bal oldalán 
keskeny oszlopba rendezve a prospektus kivonatos tartalma ékeskedett, és e helyütt a 
„legkorszerűbb elvek szerint" történő „pszichikai kezelés"-ről is említés tétetett, ritkított szedéssel. 
A kalligrafált összeadások végösszege egyébként száznyolcvan frank körül mozgott, amiből az 
ellátás és orvosi kezelés napi tizenkét, a szoba pedig napi nyolc frankot tett ki, ehhez „érkezési díj" 
címen további húsz frank, a szoba fertőtlenítéséért pedig tíz frank járult, s kisebb tételek - mosás, 
sör és az első este fogyasztott bor - kerekítették ki az összeget.
Hans Castorp nem talált kivetnivalót, amikor Joachimmal együtt átnézte a számlát.
- Ami az orvosi kezelést illeti - jegyezte meg -, azzal nem élek, de hát benne foglaltatik a napi 
ellátás árában, nem kívánhatom, hogy levonják, hogy is vonhatnák le? A fertőtlenítésnél alaposan 
megnyomták a tollat, mert tíz frank ára H2CO-t nem használhattak el, hogy kifüstöljék az amerikai 
lányt. De mindent összevéve azt kell mondanom, inkább jutányos, mint drága, ha azt nézzük, hogy 
mennyit nyújtanak. - így hát villásreggeli előtt lementek az „Igazgatóság"-ra, hogy kiegyenlítsék a 
számlát.
Az „Igazgatóság" a földszinten volt; ha az ember a hallon túl, a ruhatár, a konyhák meg a 
tálalóhelyiségek mellett elhaladva továbbment a folyosón, nem téveszthette el, kivált mert porcelán 
tábla is jelölte az ajtót. Hans Castorp érdeklődéssel tekintett be egy kissé a szanatóriumi üzem 
gazdasági részébe. Valóságos kis iroda volt, gépírónő kopogott az első szobában, három 
férfialkalmazott görnyedt íróasztala fölé, a szomszédos helyiségben pedig tekintélyesebb külsejű úr, 
amolyan főnökvagy igazgatóféle dolgozott egy szabadon álló redőnyös tetejű íróasztalnál, és 
szemüvege fölött hideg, tárgyilagosan mustráló pillantást vetett az ügyfelekre. Mialatt barátainkat a 
pénztárnál elintézték, egy nagyobb bankjegyből visszaadtak, a pénzt eltették, nyugtázták, addig 
komolyan, szerényen, szótlanul, sőt alázatosan viselkedtek, fiatal németek módjára, akik a hatóság, 
a hivatal tiszteletét minden irodahelyiségre kiterjesztik; kinn azonban, útban a villásreggelihez és 
később is a nap folyamán, megtárgyalták a Berghof-szanatórium alkotmányát, s Joachim, mint 
beavatott törzsvendég, válaszolgatott unokabátyja kérdéseire.
Behrens udvari tanácsos nem volt tulajdonosa az intézménynek, noha külső szemlélő talán azt 
hihette. Fölötte, mögötte láthatatlan hatalmak álltak, akik azonban csak az iroda alakjában 
mutatkoztak bizonyos fokig; valahol volt egy felügyelő bizottság, egy részvénytársaság, s ez 
utóbbihoz tartozni nem is lehetett rossz üzlet, mert Joachim hitelt érdemlő állítása szerint az 
orvosok magas fizetése mellett és igen liberális gazdasági elvek ellenére is a részvénytársaság 



évente tekintélyes osztalékot juttatott tagjainak. A tanácsos tehát nem volt önálló, nem volt egyéb, 
mint ügynök, funkcionárius, felsőbb hatalmak megbízottja, persze első és legmagasabb megbízottja, 
az egész intézmény lelke, aki teljhatalmú befolyással igazgatta az egész szervezetet, ideértve a 
gazdasági hivatalt is, noha igazgatófőorvosi minőségében természetesen fölötte állt az üzem 
kereskedelmi részének. Németország északnyugati részéből származott, s köztudomásúan szándékai 
és tervei ellenére került hosszú esztendőkkel ezelőtt ebbe az állásba: felesége révén került ide, kinek 
földi maradványai már régóta a „Falu" temetőjében pihennek, Davos-Dorf festői fekvésű 
temetőjében, amott túlnan jobbra, a hegyoldalban, a völgytorkolat tájékán. Rendkívül bájos, noha 
betegesen légies, csupa szem teremtés lehetett, ha hihetünk a fényképeknek, amelyek nagy számmal 
voltak láthatók a tanácsos szolgálati lakásában, meg az olajban festett arcképeknek, amelyek 
Behrens amatőrkezétől eredtek, s ugyanott a falakat
díszítették. Két gyermekkel ajándékozta meg férjét, egy fiúval meg egy leánnyal, azután láz lett úrrá 
légies, karcsú testén, felkerült ide a hegyvidékre, s rövid néhány hónap leforgása alatt elsorvadt, 
felemésztődött. Úgy hírlett, Behrenst, aki imádta feleségét, annyira lesújtotta a csapás, hogy egy 
időre mélabúba esett, meghibbant, s az utcán is feltűnést keltett kuncogásával, furcsa 
gesztikulálásával, meg azzal, hogy magában beszélt. Utána aztán már nem tért vissza régi világába, 
nem bírt elszakadni a sírtól; de a döntő lökést mégsem ez adta meg, hanem az a kevésbé érzelmes 
indok, hogy ő maga is fertőzést kapott, és önnön tudományos belátása szerint odatartozott. Így hát 
letelepedett odafenn, egyike lett azoknak az orvosoknak, akik a szenvedésben társaik a felügyeletük 
alatt állóknak, akik nem függetlenek a betegségtől, s nem a személyes érintetlenség szabad 
pozíciójából küzdenek ellene, hanem maguk is viselik bélyegét. Sajátos, noha korántsem 
egyedülálló eset, kétségkívül megvannak az előnyei, de van benne elgondolkoztató is. Csak 
helyeselhető, ha az orvos bajtársa páciensének, és abban is van igazság, hogy csak a szenvedő lehet 
vezetője, megváltója a szenvedőnek. De uralkodhat-e szellemi értelemben valamely hatalmon az, 
aki maga is rabszolgái közé tartozik?
Megszabadíthat-e az, aki maga sem szabad ? A beteg orvos mindig paradoxon, mindig kétes 
jelenség marad az egyszerű érzés számára. Hátha gyakorlati tapasztalata a betegség terén nem 
gazdagítja elméleti tudását, nem erősíti erkölcsileg, hanem inkább megzavarja és elhomályosítja? 
Nem néz erősen farkasszemet a betegséggel, nem tisztázott az álláspontja, elfogult; és minden kellő 
fenntartással is azt kérdezhetjük: vajon a betegség világához tartozó egyén munkálhatja-e olyan 
értelemben mások gyógyulását, vagy akárcsak megóvását, mint az egészséges ember...
Ezekről a kétségeiről és meggondolásairól szólt Hans Castorp egyet-mást a maga módján, amikor 
Joachimmal a Berghofról és orvosi vezetőjéről beszélgetett; Joachim ezzel szemben megjegyezte, 
hogy hiszen nem tudni, páciens-e ma még Behrens udvari tanácsos úr, minden valószínűség szerint 
réges-rég meggyógyult. Jó ideje már annak, hogy idefenn praktizálni kezdett, egy ideig 
magángyakorlatot űzött, és hamarosan hírnévre tett szert mint jó diagnoszta és biztos kezű 
tüdősebész. Azután a Berghof kötötte le személyét, és most már idestova egy évtizede összenőtt az 
intézettel... Ott hátul van a lakása, az északnyugati szárny végében (Krokowski nem messze lakik 
tőle), özvegyi háztartását a főápolónő vezeti, az az ősi nemességből származó hölgy, akiről 
Settembrini olyan maró gúnnyal beszélt; Hans Castorp még csak futólag találkozott vele. Egyébként 
a tanácsos magánosan él, mert fia német egyetemeken tanul, leánya pedig férjhez ment: férje 
ügyvéd, és Svájc francia részében laknak. A fiatal Behrens vakációban időnként hazalátogatott, 
Joachim ott-tartózkodása alatt is otthon járt már egyszer; Joachim szerint a szanatóriumi hölgyek 
olyankor roppantul izgatottak, hőmérsékletük felszökik, a fekvőcsarnokokban se vége, se hossza a 
féltékenységből eredő vitáknak, veszekedéseknek, és Krokowski doktor különrendelésén 
tolonganak a jelentkezők...
Krokowskinak, az asszisztensnek, magánrendelésére külön szobát bocsátottak rendelkezésére, mely, 
akárcsak a nagy vizsgálószoba, a laboratórium, a műtő és a röntgenlaboratórium, az épület kitűnően 
világított alagsorában helyezkedett el. Alagsort mondunk, mert a földszintről levezető kőlépcső 
valóban azt a benyomást keltette, mintha az ember pincébe szállna le, ez azonban voltaképpen 
érzékcsalódáson alapult. Először is a földszint igazából magasföldszint volt, másodszor pedig a 
Berghof-szanatórium lejtős talajra épült, a hegyoldalban, és az „alagsori" helyiségek előrefelé, a 



kertre és a völgyre néztek; mindezek a körülmények tehát keresztezték, megsemmisítették a lépcső 
hatását, jelentőségét. Mert az ember azt hitte, hogy fokain a föld szintjéről száll a mélybe, leérkezve 
azonban még mindig és már megint a föld szintjén találta magát, vagy legalábbis alig egy-két 
lábnyival alatta, s ez roppantul mulattatta Hans Castorpot, mikor egy délután „le"-kísérte 
unokaöccsét ezekbe a szférákba, mert Joachim meg akarta méretni testsúlyát a fürdőmesterrel. 
Klinikai tisztaság, világosság uralkodott odalenn, minden fehérre festve, mázolva, az ajtók is 
fehérre lakkozva ragyogtak, az is, amely Krokowski doktor rendelőjébe vezetett; a tudós névjegye 
rajzszöggel volt ráerősítve, és a folyosóról még külön két lépcsőfok vezetett le hozzá, ami csak 
fokozta a mögötte levő helyiség titkos kamra jellegét. A lépcsőtől jobbra, a folyosó legvégén nyílt 
ez az ajtó, s Hans Castorp külön is szemmel tartotta, mialatt öccsére várakozva fel-alá járkált a 
folyosón. Látott is onnét kijönni valakit, egy nemrég érkezett hölgyet, akinek még nem tudta a 
nevét: kicsi, filigrán teremtés volt, homloka körül huncutkák gyűrűztek, fülében arany fülbevaló 
fénylett. Mélyen lehajolt, ahogy a két lépcsőfokon feljött, egyik kezével szoknyáját fogta össze, a 
másik kicsiny, gyűrűs kezével zsebkendőjét szorította szájához, és görnyedt tartásából, a kendő 
fölött nagy, halványkék, tétova szemével a semmibe nézett. Apró, tipegő léptekkel a lépcsőhöz 
sietett, alsószoknyája suhogott; hirtelen megtorpant, mintha valami eszébe jutna, aztán 
ismét"megindult tipegve, futva, és eltűnt a lépcsőházban, még mindig görnyedten, és anélkül, hogy 
zsebkendőjét levette volna szájáról.
Mikor az ajtó kinyílt, hogy kibocsássa, mögötte sokkal sötétebb volt, mint a fehér folyosón: a 
rendelőhelyiségek klinikai világossága nyilván nem terjedt odáig, Hans Castorp megfigyelése 
szerint Krokowski doktor analitikus rendelőjében tompított világítás, derengő félhomály uralkodott.
ASZTALI BESZÉLGETÉSEK
A tarka mennyezetű étteremben elköltött étkezéseknél némi nehézséget okozott Hans Castorpnak, 
hogy a maga szakállára tett sétából hazahozott nagyatyai fejremegés sehogy sem akart elmúlni; 
többnyire akkor tért vissza, mikor asztalhoz ült, majdnem szabályszerűen, s olyankor 
megakadályozni lehetetlenség volt, s eltitkolni is nehéz. A méltóságteljes álltámasz nem volt 
állandóan fenntartható; ezenkívül kieszelt még többféle módot, hogy gyengeségét leplezze. Például 
lehetőleg minél többet mozgatta ide-oda a fejét, jobbra-balra társalgott asztalszomszédaival, vagy 
bal alsókarját erősen az asztalnak feszítette - például, mikor a leveseskanalat szájához emelte -, 
hogy így szilárdítsa meg feje tartását; a fogások között még fel is könyökölt, s fejét kezébe 
támasztotta, noha ezt súlyos neveletlenségnek tekintette, és legfeljebb kötetlen betegtársaságban 
tartotta megengedhetőnek. Mindez azonban terhes volt, kishíján megutáltatta vele az étkezéseket, 
pedig máskor hogy szerette őket, már csak a feszültségek és látnivalók miatt is, amelyekkel jártak.
Nomármost úgy állt a dolog, és Hans Castorp maga is tisztában volt ezzel, hogy a kínos jelenség, 
amellyel küszködött, nem csupán testi eredetű volt, nemcsak az itteni levegő és az akklimatizáció 
nehézségei okozták, hanem belső izgalmat fejezett ki, és közvetlenül összefüggött ama bizonyos 
feszültségekkel és látnivalókkal.
Madame Chauchat majdnem mindig késve jött be az étterembe, és amíg nem jött, addig Hans 
Castorp alig bírta nyugton tartani a lábát, mert várt az üvegajtó csörömpölő csapódására, amely 
Madame Chauchat bevonulását menthetetlenül jelezte, és előre tudta, hogy a csapódásra 
összerezzen, és arca meghidegszik - ami rendszeresen be is következett. Eleinte minden alkalommal 
mérgesen hátrafordult, és a hanyag, pontatlan asszonyt szúrós tekintettel kísérte a jó orosz asztalig, 
sőt olykor foga közt, halkan egy-egy szitkot, felháborodott felkiáltást küldött feléje. Ezt nem tette 
többé, mélyebben hajolt tányérja fölé, ajkába harapott, vagy erőszakkal, szántszándékkal a másik 
oldal felé fordult, mert úgy érezte, nem jogosult már a felháborodásra, nem illeti meg a korholás 
joga, sőt inkább ő is bűnrészese a bosszúságnak, és felelős érte a többiek előtt - egy szó mint száz, 
szégyellte magát, ha nem is állíthatjuk, hogy Madame Chauchat miatt szégyenkezett: nem, 
önmagáért, egészen személyesen szégyenkezett a vendégek előtt, noha ettől igazán megkímélhette 
volna magát, mert a teremben egy lélek sem törődött Madame Chauchat rossz szokásával, sem Hans 
Castorp emiatti szégyenkezésével, kivéve talán Engelhart kisasszonyt, a Hans Castorp jobbján ülő 
tanárnőt.
Ez a satnya teremtés megérezte, hogy Hans Castorpnak az ajtócsapkodással szemben 



megnyilvánuló túlérzékenysége következtében valamiféle érzelmi kapcsolat létesült fiatal 
asztalszomszédja meg az orosz asszony között; megsejtette továbbá, hogy az effajta vonatkozásnál 
nem is a kapcsolat minéműsége a lényeg, hanem pusztán a kapcsolat fennállása, végül azt is 
megsejdítette, hogy Hans Castorp megjátszott - méghozzá színészi gyakorlat és tehetség híján igen 
rosszul megjátszott közönyössége e kapcsolatnak nem gyengülését, hanem fokozódását, mintegy 
magasabb fázisát jelzi. És Fraulein Engelhart, aki a maga személyére nézve immár nem táplált sem 
igényt, sem reménységet, állandóan önzetlen elragadtatással ömlengett Madame Chauchat-ról; a 
különös ebben az volt, hogy Hans Castorp - ha nem is mindjárt a kezdetén, de idővel - tisztán 
fölismerte a kisasszony kerítő szándékát, átlátott rajta, undorodott is tőle, mégis éppoly szívesen 
átengedte magát továbbra is szavai bódító, behálózó hatásának.
- PüfFneki! - mondta az aggszűz. - Ő az! Föl sem kell nézni, az ember anélkül is tudja, hogy ki jött 
be a terembe. Persze, ott megy... és milyen bájos a járása, olyan, mint a kiscica, amikor a 
tejeslábashoz oson! Bárcsak helyet cserélhetnénk, hogy maga is olyan kényelmesen, fesztelenül 
megfigyelhesse, mint én. Megértem persze, hogy nem akarja mindig odafordítani a fejét... ég tudja, 
mit képzelne magában, ha észrevenné... Most üdvözli az asztaltársait... Mégis oda kellene néznie 
egy pillanatra, olyan üdítő látvány. Amikor így mosolyogva cseveg, mint most, akkor gödröcske 
támad a fél arcában, de nem mindig, csak ha ő is úgy akarja. Aranyos egy asszonyka ez, 
elkényeztetett teremtés, azért olyan hanyag. Az ilyent muszáj szeretni, akár akarja az ember, akár 
nem, mert ha bosszantja az embert a hanyagságával, a bosszúság csak egy okkal több, hogy 
szeressük, hiszen olyan boldogító dolog, hogy bosszankodva is szeretnünk kell...
Így suttogott a tanárnő nagy titokban, hogy más ne hallja, míg hervadt arcán a pelyhes pirosság 
állandóan hőemelkedésére emlékeztetett; és buja szavai a szegény Hans Castorp csontjába, vérébe 
hatoltak. Önállótlanságában szükségét érezte, hogy harmadik, kívülálló személy szájából hallja, 
hogy Madame Chauchat elbűvölő asszony; meg aztán erősen kívánta, hogy kívülről ösztökéljék 
olyan érzésekre, amelyekkel szemben józan értelme, lelkiismerete zavaró ellenállásokat támaszt.
Beszélgetéseik egyébként tárgyi szempontból kevéssé bizonyultak gyümölcsözőnek, mert Engelhart 
kisasszony a legjobb akarattal sem tudott semmi közelebbit Madame Chauchat-ról, semmivel sem 
többet,
mint akárki más a szanatóriumban; nem ismerte személyesen, még közös ismerőssel sem 
büszkélkedhetett, s az egyetlen, ami emelhette tekintélyét Hans Castorp szemében, az volt, hogy 
Königsbergben lakott - tehát nem nagyon messze az orosz határtól -, és tudott néhány szót oroszul. 
Hans Castorp azonban hajlandó volt e hiányos adottságokban is valami távoli, személyes 
kapcsolatot látni Madame Chauchat-val.
- Amint látom - mondta Hans Castorp -, nem hord jegygyűrűt. Hogy lehet ez? Hiszen azt mondta, 
hogy férjes asszony!
A tanárnő olyan zavarba jött, mintha sarokba szorították volna, és ki kellene magyarázkodnia, 
olyannyira felelősnek érezte magát Madame Chauchat-ért Hans Castorppal szemben.
- Ezt nem szabad olyan szigorúan vennie - felelte. - Hitelesen férjnél van, ehhez kétség nem férhet. 
Nemcsak a nagyobb tekintély kedvéért nevezi magát Madame-nak, ahogy a külföldi kisasszonyok 
érettebb korukban szokták, hanem valamennyien tudjuk, hogy csakugyan van férje valahol 
Oroszországban, ezt tudja egész Davos. A lányneve egészen más, orosz és nem francia, -anovra 
vagy -ukovra végződik, tudtam, de elfelejtettem ; ha kívánja, megkérdezem valakitől, bizonyosan 
vannak itt többen is, akik emlékeznek rá. Gyűrűt? Nem, jegygyűrűt nem hord, ez már nekem is 
feltűnt. Édes Istenem, talán nem áll jól neki, talán szélesíti a kezét. Vagy nyárspolgárinak tartja, 
hogy jegygyűrűt hordjon, sima aranykarikát... már csak a kulcsos kosárka hiányzik... nem, ehhez 
nyilván túlságosan nagystílű. Ismerem ezt, az orosz nőkben mindig van valami szabad, valami 
nagystílű. Meg aztán a jegygyűrű olyan kijózanító és visszautasító, hiszen valósággal a függőség és 
alázat jelképe, ugyebár, olyan apácaszerűvé teszi a nőt, tisztára nebáncsvirágot csinál belőle. 
Egyáltalában nem lep meg, hogy ez nem felel meg Madame Chauchat szándékainak... Ilyen bájos 
asszony, élete virágjában... Valószínűleg sem oka, sem kedve nincsen rá, hogy minden férfival, 
akinek a kezét nyújtja, mindjárt éreztesse házassági kötöttségét...
Seregek ura, hogy buzgólkodott a tanárnő! Hans Castorp ijedten meredt rá, de Engelhart kisasszony 



zavartan, dacosan állta a pillantását. Azután mind a ketten elhallgattak egy időre, hogy magukhoz 
térjenek. Hans Castorp evett, és igyekezett féken tartani feje remegését. Végül megszólalt:
- És a férje? Nem is törődik vele? Sose látogatja meg idefenn? Mi a foglalkozása?
- Hivatalnok. Orosz közhivatalnok, valami távoli kormányzóságban, Dagesztánban... tudja, az 
messze Keleten van, a Kaukázuson túl, odavezényelték. Hiszen mondtam már, soha senki sem látta 
még idefenn. És amellett az asszony megint harmadik hónapja van itt.
- Tehát nem először van itt?
- Ó, nem, már harmadszor. És közben még másutt is tartózkodik, hasonló helyeken. Nem, inkább 
úgy áll a dolog, hogy ő látogatja meg időnként a férjét, nem nagyon gyakran, évente egyszer egy kis 
időre. Különváltan élnek, azt lehet mondani, és az asszony olykor meglátogatja.
- No igen, hiszen beteg...
- Betegnek beteg. Hogyne. De mégsem annyira. Nem olyan komoly beteg, hogy örökké 
szanatóriumban kellene élnie, különváltan a férjétől. Ennek más, nyomósabb oka is lehet. 
Legalábbis itt általában feltételezik, hogy egyéb oka is van. Talán nem tetszik neki a Kaukázuson 
túli Dagesztán, talán nem szívesen él olyan távoli, vad vidéken, ez elvégre is érthető lenne. De egy 
kicsit a férjén is múlhat, hogy az asszony annyira nem marad meg mellette. Francia neve van, igaz, 
de azért mégiscsak orosz hivatalnok, az pedig durva, faragatlan emberfajta, elhiheti nekem. 
Ismertem egyszer egyet, vasszürke pakompartja volt és paprikapiros arca... A legnagyobb 
mértékben megvesztegethetők, és aztán mind rabja az alkoholnak, tudja, a vodkának... 
Tisztességből esznek egypár falatot, néhány sózott gombát vagy egy falat tokhalat, és hozzá isznak, 
de annyit, hogy az már túlzás. És ezt étkezésnek nevezik...
- Mindenért a férjét okolja - válaszolta Hans Castorp. - De hisz nem tudjuk, nem őrajta, mármint az 
asszonyon múlik-e, hogy rosszul élnek. Legyünk igazságosak. Ha jobban megnézem ezt a hölgyet, 
a neveletlen ajtócsapkodásával... nem hihetem, hogy angyal, kérem, ne vegye rossz néven, de én 
ugyan nem bízom benne. Maga persze nem nézi pártatlanul ezt a dolgot, maga fülig elfogult a hölgy 
javára...
Így ravaszkodott némelykor - pedig a ravaszság voltaképp idegen volt lényétől; úgy tüntette fel, 
mintha Engelhart kisasszony Madame Chauchat-ért való rajongása nem azt jelentené, amit (mint 
igen jól tudta) a valóságban jelent, hanem mintha ez a rajongás önálló, komikus tény lenne, 
amellyel ő, a független Hans Castorp, fölénye hűvös tudatában és a kellő humorral ugrathatja a 
vénleányt. S mivel bizonyosan tudta, hogy cinkostársnője eltűri és tudomásul veszi ezt a merész 
kiforgatást, tehát nem is kockáztatott vele semmit.
- Jó reggelt - mondta például. - Hogy tetszett aludni ? Remélem, a szépséges Rózsájával 
álmodott?... Nini, hogy elpirul, mihelyt szóba hozzák! Egészen belébolondult, ne is tagadja!
A tanárnő csakugyan elpirult, mélyen csészéje fölé hajolt, és bal szájsarkából rebegte:
- De nem, nem, pfuj, Castorp úr! Nem szép magától, hogy így zavarba hoz a célzásaival. Hiszen 
mindenki észreveszi, hogy miről van szó, és hogy maga olyan dolgokat mond nekem, amikbe 
belepirulok...
Különös üzelmekbe bonyolódott a két asztalszomszéd. Mindketten tudták, hogy kétszeresen, 
háromszorosan hazudnak; Hans Castorp csak azért ugratta a tanárnőt Madame Chauchat-val, hogy 
beszélhessen róla, másrészt azonban egészségtelen és közvetetten átvitt élvezetét lelte benne, hogy 
az öreg lánnyal évődjék, a tanárnő a maga részéről szívesen ráállt, először kerítő okokból, 
másodszor azért, mert a fiatalember kedvéért talán csakugyan belehabarodott egy kissé Madame 
Chauchat-ba, végül pedig azért, mert valami szánalmas gyönyörűséget lelt benne, hogy a 
fiatalembert ugrassa és rápirítson. Mindketten tudták ezt magukról és egymásról, azt is tudták, hogy 
a másik is tudja, mindez bonyolult volt és tisztátalan. De noha Hans Castorp általában utálkozott a 
bonyolult és tisztátalan dolgoktól, és most is utálkozott, mégis tovább pocsolt a zavaros elemben, 
azzal nyugtatván meg önmagát, hogy hiszen ő csak látogatóban van idefenn, és nemsokára megint 
elutazik. Mesterkélt tárgyilagossággal szakértő bírálatot mondott a „hanyag" fiatalasszony külső 
megjelenéséről, megállapította, hogy szemtől szembe nézve határozottan fiatalabbnak, 
csinosabbnak látszik, mint profilból, két szeme túlságosan távol ül egymástól, tartása pedig erősen 
kifogásolható, karja azonban tagadhatatlanul szép, „puha és formás". Miközben ezt mondta, 



eredménytelenül próbálta megfékezni feje remegését, de nemcsak azt vette észre, hogy a tanárnő 
látja hasztalan erőlködését, hanem még azt is észlelnie kellett nagy megrökönyödésére, hogy 
Engelhart kisasszonynak is reszket a feje. Az is merő diplomáciai és lényével ellenkező furfang 
volt, hogy Madame Chauchat-t „Rózsá"-nak nevezte, mert így tovább kérdezhetett:
- Azt mondom: „Rózsa", de hogy hívják tulajdonképpen? Mármint a keresztnevén. Amilyen 
bolondja annak az asszonynak, Engelhart kisasszony, csak tudja a keresztnevét?
A tanárnő gondolkodóba esett.
- Megálljon csak, hiszen tudom - mondotta. - Legalábbis tudtam. Nem Tatjánának hívják? Nem, 
nem ez volt, és nem is Natasa. Natasa Chauchat? Nem, nem így hallottam. Hopp, megvan! 
Avdotyának hívják. Vagy ha nem is éppen úgy, de hasonlóképpen. Mert Katyenkának vagy 
Ninocskának egész bizonyosan nem hívják. Látja, csakugyan elfelejtettem! De könnyen 
megtudhatom, ha úgy kívánja.
Másnap csakugyan tudta a nevét. Ebédnél mondta ki, abban a pillanatban, amikor az üvegajtó 
csörömpölve becsapódott. Madame Chauchat-t Clawdiának hívták.
Hans Castorp nem értette meg mindjárt. Elismételtette, kibetűztette a nevet, mielőtt felfogta. Azután 
többször elismételte, s eközben vörös erekkel márványozott szemével átpillantott a másik asztalhoz, 
Madame Chauchat-ra, s mintegy rápróbálta a nevet.
- Clawdia - mondotta. - Igen, így hívhatják, illik hozzá. - Nem titkolta örömét afölött, hogy ez a 
bizalmas adat tudomásárajutott, és most már csak „Clawdiát" emlegette, ha Madame Chauchat-ról 
beszélt.
- A maga Clawdiája kenyérgalacsinokat gyúr étkezés közben, amint látom. Nem valami finom 
szokás!
- Attól függ, hogy ki csinálja - felelte a tanárnő. - Clawdiának illik.
Igen, a hétasztalos teremben elköltött étkezéseknek óriási varázsuk volt Hans Castorp számára. 
Fájlalta, ha az egyik véget ért, s csak azzal vigasztalódott, hogy hamarosan, két, két és fél óra 
múlva, már ismét ott fog ülni, és ha ismét ott ül, olyan, mintha sosem állt volna fel. Mi volt az 
étkezések között? Semmi. Egy-egy rövid séta a folyókához vagy az Angol Negyedbe, egy kis 
pihenés a fekvőszékben - ez nem igazi megszakítás, hanem komoly akadály. Más volna persze, ha 
munka, fáradalom, gondok jönnének közbe, amelyek nem egykönnyen áttekinthetők, átugorhatók. 
A Berghof bölcsen, szerencsésen szabályozott életében azonban ilyesmi nem fordulhatott elő. 
Amikor Hans Castorp felállt az egyik közös étkezéstől, már közvetlen bizonyossággal örülhetett a 
következőnek - feltéve, hogy „örülni" a helyes szó arra a várakozásra, amellyel a beteg Clawdia 
Chauchat-val való találkozásnak elébe nézett, ha ez a szó nem túlságosan könnyed, derűs, együgyű, 
köznapi ennek megjelölésére. Olvasóink talán arra hajlanak, hogy csakis ilyen kifejezéseket - 
mármint derűseket és köznapiakat - véljenek alkalmasnak Hans Castorp egyéniségének, belső 
életének pontos és találó jellemzésére; hadd emlékeztessük azonban olvasónkat, hogy Hans 
Castorp, mint józan ésszel és lelkiismerettel bíró fiatalember, nem „örülhetett" egyszerűen Clawdia 
Chauchat látásának és közelségének, s mivel bizonyosan tudjuk, megállapítjuk, hogy ő maga - ha 
megkérdik - vállát vonogatva vetette volna el ezt a szót.
Igen, bizonyos kifejezőeszközöket újabban gőgösen elutasított Hans Castorp - ezt a részletet 
érdemes feljegyezni. Ide-oda járkált, arca szárazon égett, és valamit dúdolgatott magában, mert 
zenei és érzelmes hangulatban volt. Egy dalocskát dúdolt, amelyet ki tudja, mikor és hol, 
társaságban vagy jótékonycélú hangversenyen hallott egy kicsi szoprán hangtól, s most váratlanul 
felbukkant a lelkéből, szelíd, bárgyú dalocskát,
Milyen bűvöletbe ejt Néha egy szavad...
- s már épp hozzá akarta tenni:
Mely ajkadról egyenest Szívembe szalad!
- amikor hirtelen vállat vont, s egy kurta „nevetséges!"-sel finnyáskodva elcsépeltnek, banálisan 
érzelgősnek ítélte a kedves dalocskát, és elvetette, elutasította - bizonyos mélabúval és 
szigorúsággal elutasította. Ilyen érzelmes dalocskával beérheti holmi jöttment fiatalember, aki 
„szívét" - mint mondani szokás - megengedett, békés és kilátásos módon holmi egészséges 
libuskának „ajándékozta" odalenn a síkföldön, és most tetszeleg megengedett, kilátásos, józan és 



lényegükben derűs érzelmeiben. Kettejük viszonyához azonban, mármint Hans Castorp és Madame 
Chauchat viszonyához (a „viszony" szó hősünk számlájára írandó, mindennemű felelősséget 
elhárítunk magunktól) sehogyan sem illik ez a versike; fekvőszékében pihenve indíttatva érezte 
magát, hogy esztétikailag pálcát törjön felette: „Hülyeség" - mondotta, és a középen abbahagyta, 
orrát fintorgatva, noha semmi találóbbat nem tudott a versike helyébe illeszteni.
Egyet azonban mégis elégtétellel vett tudomásul, amikor ott feküdt, és a szívét figyelte - testi szívét, 
amely szaporán, hallhatón dobogott a csendben, a házirend előírta nagy csendben, mely az ebéd 
utáni főfő fekvőkúra és szendergés idején a Berg-hofra borult. Makacsul, tolakodón vert a szíve, 
mint majdnem állandóan, amióta ide feljött; de újabban Hans Castorp kevésbé ütközött meg rajta, 
mint az első napokban. Tudniillik most már nem lehetett azt mondani, hogy a szíve a maga 
szakállára dobog, alaptalanul és a lélekkel való összefüggés nélkül. Az összefüggés most már 
megvolt, vagy legalábbis könnyen meg lehetett alkotni: a túlzott testi működéshez minden 
különösebb megerőltetés nélkül meg lehetett találni az indokolásul szolgáló lelki mozzanatot. Elég 
volt, ha Madame Chauchat-ra gondolt - márpedig gondolt reá! -, és máris meglelte szívdobogásához 
a megfelelő érzést.
NÖVEKVŐ FÉLELEM. A KÉT NAGYAPA. ALKONYI CSÓNAKÁZÁS
Az időjárás gyalázatos volt, e tekintetben Hans Castorpnak nem kedvezett a szerencse futó 
látogatása alkalmából. Hó nem hullott ugyan, de napokon át csúnyán szakadt az eső, vastag köd ülte 
meg a völgyet, nevetségesen fölösleges zivatarok vonultak fel hosszan, körülményesen visszhangzó 
dörgéssel - fölöslegesek, mert amúgy is olyan hideg volt, hogy az étteremben befűtöttek.
- Kár - mondta Joachim. - Pedig úgy képzeltem, hogy egyszer elvisszük a tízórainkat, és 
fölmegyünk a Schatzalpra, vagy valami más efféle vállalkozásba kezdünk. De hiába, úgy látszik, 
nem sikerül. Remélhetőleg az utolsó heted jobb lesz.
Hans Castorp azonban ezt válaszolta:
- Hagyjad csak. Egyáltalában nem vágyom vállalkozásokra. Az első sem esett valami jól. A 
legjobban akkor pihenem ki magam, ha csak élek bele a világba, különösebb változatosság nélkül. 
A változatosság a sokéves vendégeknek való. De én a három hetemmel... mi szükségem van 
énnekem változatosságra?
Valóban így volt, Hans Castorp ott a helyszínen meglelte, ami kitöltse idejét, s lelkét foglalkoztassa. 
Ha voltak reményei, akkor csalódás és beteljesülés egyaránt ott virult számára a szanatóriumban, és 
nem holmi Schatzalpon. Nem unalom volt az, ami gyötörte, nem az, hogy hosszúra nyúlik az idő; 
ellenkezőleg, már-már attól félt, hogy tartózkodásának utolsó része nagyon is gyorsan elrepül. A 
második hét is vége felé haladt, ideje kétharmadát nemsokára leélte, s ha már a harmadik hét 
kezdődik, az ember csomagolásra gondol. Hans Castorp időérzékének kezdeti felfrissülése már 
régen elmúlt, már repültek a napok - repültek annak ellenére, hogy minden egyes nap meg-
megújuló várakozásban terült elébe, és titkos, elhallgatott élményektől duzzadt... Bizony, rejtélyes 
valami az idő, s igazi jellege nehezen tisztázható!
Szükséges-e közelebbről jellemezni ama rejtett élményeket, amelyek Hans Castorp napjainak súlyt 
és szárnyakat adtak egyben? Hiszen mindenki ismeri őket, érzelmes, jelentéktelen voltukban 
egészen mindennapiak voltak, s nem játszódhattak volna le másképpen akkor sem, ha józanabb és 
kilátásosabb esettel állunk szemben, olyannal, amelyre a „Milyen bűvöletbe ejt..." kezdetű elcsépelt 
dalocska mindenképpen alkalmazható.
Lehetetlenség, hogy Madame Chauchat ne vett volna valamit észre ama szálakból, amelyek egy 
másik asztaltól az övéhez szövődtek; Hans Castorp mindenképpen és zabolátlanul kívánta is, hogy 
Madame Chauchat valamit, sőt minél többet észrevegyen. Zabolátlannak nevezzük ezt a kívánságát, 
mert teljesen tisztában volt vele, hogy esete ellenkezik a józan értelemmel. De aki olyan helyzetben 
van, amilyenbe ő került, vagy éppen kerülőben volt, az mindig azt kívánja, hogy odaát tudomást 
szerezzenek állapotáról, még akkor is, ha a dolognak semmi értelme. Ilyen az ember.
Amikor tehát Madame Chauchat, véletlenül vagy mágneses behatásra, étkezés közben két vagy 
három ízben megfordult, és mindannyiszor Hans Castorp tekintetével találkozott, negyedszer már 
szántszándékkal nézett asztala felé, és ezúttal is találkozott pillantásával. Ötödszörre Hans Castorp 
nem kapta ugyan közvetlenül rajta, mert épp nem volt résen; de nyomban megérezte, hogy az 



asszony odanéz, és olyan buzgón fordította feléje pillantását, hogy Madame Chauchat mosolyogva 
fordult el. Mosolya láttán Hans Castorpban
gyanakvás és elragadtatás ébredt. Madame Chauchat nagyon téved, ha őt gyereknek tartja! 
Nagymértékben szükségét érezte a kifinomultságnak. Hatodszorra, mikor megsejtette, megérezte, 
lelkében megbizonyosodott felőle, hogy az asszony odanéz, úgy tett, mintha odaadó nemtetszéssel 
mustrálgatna egy pörsenéses hölgyet, aki asztalához lépett, hogy a virgonc orosz nagynénivel 
társalogjon; jó két-három percig megállta, vasakarattal, és mindaddig nem tágított, amíg bizonyos 
nem lehetett felőle, hogy a kirgiz szemek odaát letettek róla. Nem bánta, dehogyis bánta - 
egyenesen kívánta, hogy Madame Chauchat lásson keresztül ezen a különös színjátékon: hadd 
döbbentse meg Hans Castorp rendkívüli finomsága és önuralma... Egyszer a következő történt. Két 
fogás közt Madame Chauchat hanyagul hátrafordult, és a termet mustrálta. Hans Castorp résen volt: 
pillantásuk találkozott. Ahogy egymást nézik, a beteg asszony csúfondárosan, bizonytalanul 
fürkészve, Hans Castorp pedig izgatott szilárdsággal (még a fogát is összeharapta, miközben állta a 
tekintetét), Madame Chauchat öléből lesiklik a szalvéta, s már-már leesik a földre. Az asszony 
idegesen megrezzenve utánanyúl, de Hans Castorp tagjaiba is belenyilall az izgalom, felrántja őt 
székéről, és a fiatalember már rohanna is segítségére nyolc méter távolságból, a közöttük álló asztalt 
megkerülve, mintha életbevágó katasztrófát jelentene, ha az asztalkendő földet ér... De Madame 
Chauchat az utolsó pillanatban elkapja a kendőt, épp a padló fölött. Görnyedt tartásából, rézsűt a 
földig hajolva, megragadja a szalvéta csücskét, és komor arccal, szemlátomást bosszankodva 
esztelen kis riadalmán, melyért nyilvánvalóan Hans Castorpot okolja, még egyszer átpillant hozzá: 
meglátja ugrásra kész helyzetét, felrántott szemöldökét - és mosolyogva elfordul.
Ezen az eseten Hans Castorp valósággal ujjongott diadalában. De a visszahatás nem maradt el, mert 
Madame Chauchat két álló napig, tehát tíz teljes étkezés tartama alatt egyáltalában nem fordult meg 
a terem felé, sőt belépésekor sem „mutatkozott meg" a közönség előtt, ahogyan máskor szokása 
volt. Kemény csapás volt ez. De mivel a mulasztások kétségkívül reá, Hans Castorpra vonatkoztak, 
mégiscsak volt vonatkozás, ha negatív jellegű is; és ezzel be kellett érnie.
Most már látta, hogy Joachimnak teljesen igaza volt, mikor azt mondotta, hogy nem könnyű idefenn 
ismeretséget kötni, hacsak nem asztaltársakkal. Bizonyos fokú társas élet rendszeresen csak a 
vacsora utáni rövid órában folyt, s ez az óra akárhányszor húsz perccé zsugorodott; Madame 
Chauchat pedig olyankor mindig a társaságával ült a kis szalon mélyében, mely látszólag a jó orosz 
asztal vendégeinek volt fenntartva - ott ült a beesett mellű úrral, a komikus, gyapjas hajú leánnyal, a 
szótlan Blumenkohl doktorral meg a csapott vállú ifjakkal. Joachim pedig mindig sürgette, hogy 
menjenek fel, amint mondotta, azért, hogy meg ne rövidítsék az esti fekvőkúrát - és talán még 
egyéb egészségi okokból is, amelyeket nem említett, de Hans Castorp azért sejtette, és tiszteletben 
tartotta őket. Az imént zabolátlansággal vádoltuk hősünket, de akármire irányult is óhajtása, nem 
társadalmi ismeretségre vágyott Madame Chauchat-val, és voltaképp semmi kifogása sem volt az 
ennek útját álló akadályok ellen. A bizonytalan és feszültséggel teli kapcsolat, amelyet 
bámészkodása, viselkedése közte meg az orosz asszony közt létrehozott, társadalmon kívüli 
kapcsolat volt, semmire sem kötelezett, és nem is volt szabad köteleznie. Mert ez a kapcsolat Hans 
Castorp részéről jól megfért egy bizonyos mértékű társadalmi elutasítással, és az a tény, hogy a 
„Clawdiá"-ra való gondolást tette meg szívdobogása alapjául, ürügyéül, korántsem ingatta meg 
Hans Lorenz Castorp unokáját abbeli meggyőződésében, hogy őneki ezzel az idegennel, aki férjétől 
különváltan, jegygyűrű nélkül éldegél mindenféle gyógyhelyeken, rosszul tartja magát, csapkodja 
az ajtót, kenyérgalacsint gyúr, és kétségtelenül a körmét is rágja - hogy őneki ezzel a nővel a 
valóságban, tehát ama titkos szálakon túl, semmiféle dolga az életben nem lehet, mert mély 
szakadékok választják el az asszony létformáját az övétől, és semmiféle fórum előtt nem állná meg 
a helyét, amelynek ítéletét Hans Castorp mérvadónak ismeri el. Hans Castorpban volt annyi belátás, 
hogy személyére nézve egy cseppet sem volt gőgös; de valamely általánosabb, messzebbről eredő 
gőg mégis homlokára, álmos tekintetű szemére volt írva, s ebből eredt az a fölény, amelyet 
Chauchat asszony létének, lényének láttára akarva, nem akarva, de alapjában véve akarva - érzett. 
Különös módon ennek a távoli eredeti fölénynek akkor ébredt a legerősebben, vagy talán legelső 
ízben tudatára, amikor egy napon meghallotta Madame Chauchat-t németül beszélni; egy étkezés 



végeztével ott állt a teremben, mindkét kezét szvettere zsebébe süllyesztve, és egy másik beteg 
hölggyel, valószínűleg fekvőcsarnokbeli ismerőssel, társalogva, a lehető legbájosabb módon törte a 
német nyelvet, Hans Castorp anyanyelvét, amire hirtelen támadt s addig sosem érzett büszkeséggel 
döbbent rá, noha ugyanabban a pillanatban máris hajlandó lett volna büszkeségét feláldozni annak 
az elragadtatásnak, amellyel Madame Chauchat kontárkodása s anyanyelvének e bájos kerékbe 
törése eltöltötte. Egy szó mint száz: Hans Castorp e titkos kapcsolatában, mely a „fentiek" 
társaságának e hanyag tagjához fűzte, vakációs nyári kalandot látott csupán, mely a józan értelem 
fóruma előtt - saját józan lelkiismerete előtt - semmiképp sem remélhetett helyeslést, igazolást, már 
csak azért sem, mert hiszen Madame Chauchat beteg, ernyedt, lázas, belülről férges; ez a körülmény 
szorosan összefüggött egész kétes egzisztenciájával, és nagymértékben indokolta Hans Castorp 
óvatossági, távol tartási szándékát... Nem, esze ágában sem volt az asszonnyal valóságosan 
megismerkedni; ami pedig azt a
másik, titkos kapcsolatot illeti, tíz nap múlva, amikor belép gyakornoknak a Tunder és Wilms 
céghez, amúgy is következmények nélkül véget ér.
Egyelőre azonban úgy állt a dolog, hogy Hans Castorp hovatovább e rejtett kapcsolatból eredő lelki 
rezdüléseket, feszültségeket, beteljesüléseket és csalódásokat érezte üdülése igazi tartalmának és 
értelmének, ezekben élt, ezektől tette függővé hangulatát. A körülmények a lehető legjobban 
kedveztek ennek, hiszen együtt laktak, éltek korlátozott helyen, megszabott és mindenkire egyaránt 
kötelező napirend mellett, s noha Madame Chauchat más emeleten lakott, mégpedig az elsőn 
(fekvőkúráját egyébként, mint Hans Castorp a tanárnőtől megtudta, a háztetőn levő közös 
csarnokban szokta tartani, abban, amelyben Miklosich kapitány a minap eloltotta a villanyt), mégis 
már az öt étkezés által is, meg egyébként is lépten-nyomon, reggeltől estig lehetséges, sőt 
elkerülhetetlen volt a találkozás. Hans Castorp el volt ragadtatva ettől, valamint attól is, hogy a 
kilátást nem zárta el munka, gond és fáradalom - noha persze volt valami nyugtalanító benne, hogy 
az ember így össze van zárva a kedvező véletlen eshetőségével.
Egy kicsit azért ő is segített a véletlennek, számító elméjét az ügy szolgálatába állította, hogy 
esélyeit megjavítsa. Mivel Madame Chauchat rendszeresen elkésett az étkezésektől, Hans Castorp 
is mindent megtett hozzá, hogy késve induljon lefelé az étterembe, és útközben találkozzék vele. 
Sokáig öltözködött, nem készült el, mire Joachim bejött érte, előreküldte unokaöccsét, és ígérte, 
hogy tüstént utánamegy. Az állapotával járó ösztön sugallatára megvárt egy bizonyos pillanatot, 
amelyet megfelelőnek hitt, s akkor lesietett az első emeletre, onnét azonban nem azon a lépcsőn 
ment tovább, amely az odáig vezetőnek folytatása volt, hanem végigment a folyosón, a másik 
lépcsőhöz, mely közel feküdt egy régóta ismert ajtóhoz, a 7-es számú szoba ajtajához. Ezen az úton, 
a folyosón végig, egyik lépcsőháztól a másikig, úgyszólván minden lépés alkalmat jelentett, mert az 
a bizonyos ajtó minden pillanatban kinyílhatott, és ki is nyílt, nemegyszer: recsegve csapódott be 
Madame Chauchat mögött, aki a maga részéről nesztelenül lépett ki szobájából, és nesztelenül 
osont, siklott a lépcsőhöz... Akkor aztán Hans Castorp előtt lépkedett, és haját kezével támasztotta 
tarkóján; vagy pedig Hans Castorp haladt előtte, hátában érezte az asszony pillantását, s tagjaiban 
szaggatást, hátában hangyabizsergést érzett, abbeli törekvésében azonban, hogy fölényt mutasson, 
tette magát, mintha tudomásul sem venné létezését, és függetlenül, erőteljesen élné magánéletét: 
kezét kabátja zsebébe mélyesztette, vállát teljesen fölösleges módon vonogatta, vagy torkát 
köszörülte nagy hangosan, és ehhez öklével döngette a mellét - persze elfogulatlanságát 
bizonyítandó.
Két ízben meg tovább vitte agyafúrt ármánykodását. Már helyet foglalt az asztalnál, s akkor 
egyszerre ijedten, bosszúsan tapogatta meg zsebeit két kezével, „Tessék - mondta -, fönn felejtettem 
a zsebkendőmet! Most aztán szaladhatok fel érte." És visszament, azért, hogy „Clawdia" meg ő 
szembetalálkozzanak - mert az mégiscsak egészen más, veszélyesebb és fűszeresebben izgató, mint 
hogyha csak egymás előtt vagy mögött mennek. Amikor első ízben hajtotta végre ezt a 
hadműveletet, az asszony bizonyos távolságból végigmérte ugyan, méghozzá eléggé tolakodón és 
tapintatlanul, közelebb érve azonban közönyösen elfordította fejét, és úgy ment el mellette, a 
találkozás tehát nem volt éppen eredményesnek mondható. Másodszor azonban ránézett, nemcsak 
messziről, egész idő alatt ránézett, az egész találkozás folyamán, merően, szinte sötéten nézett a 



szeme közé, és elmentében még egy kissé utána is fordította a fejét... Szegény Hans Castorpnak a 
csontja velejéig hatolt. Egyébként nem kellene sajnálnunk, hiszen ő maga akarta így, mindent 
megtett hozzá, hogy így történjék. De a találkozás iszonyatosan megrendítette, már akkor is, amikor 
történt, és utólag még jobban; mert csak amikor minden elmúlt, csak akkor látta tisztán, hogy hogy 
is volt. Madame Chauchat arcát még sosem látta olyan közelről, minden részletében felismerhetően; 
még a kis kurta hajszálakat is látta, amelyek kibomlottak feje köré tűzött, fémes, kissé vörösesbe 
játszó szőke hajfonatából; alig néhány tenyérnyi távolság választotta el arcát ettől a különös, mégis 
régidőtől fogva jól ismert alkatú arctól, mely úgy kielégítette Hans Castorpot, mint semmilyen más 
arc ezen a világon; idegenszerű és karakteres volt ez az alkat (mert csak az idegent érezzük 
karakteresnek), telve északi egzotikummal és titokzatossággal, tanulmányozásra és megfejtésre 
serkentett, mivel jegyei és arányai nem egykönnyen voltak meghatározhatók. A döntő vonás 
valószínűleg a feltűnő magas, kiálló pofacsont volt, ez a csontalkat nyomasztotta, kissé ferdére 
húzta a szokatlanul laposan, egymástól szokatlanul távol ülő szemeket, s ugyanakkor megokolta az 
orca lágy behomorulását, mely a maga részéről közvetve okozójává lett az ajkak kissé élveteg 
teltségének. Aztán ott volt maga a szeme, ez a keskeny és (Hans Castorp véleménye szerint) 
egyenesen varázsos metszésű kirgizszem, melynek színe távoli hegységek szürkéskékjét vagy 
kékesszürkéjét idézte, és néha, egy bizonyos, nem a látás célját szolgáló oldalpillantásnál olvadón 
és fátyolosan elsötétült, éjszakába hajlott - Clawdia szeme, amely közvetlen közelből kíméletlenül 
és sötéten rámeredt, és metszésre, színre, kifejezésre olyan feltűnően és döbbenetesen hasonlított 
Pribislav Hippe szeméhez! „Hasonlít" - ez nem is a helyes szó: ugyanaz a szem volt, és a felül 
széles arc, a horpadt orr, de még a fehér arcbőr üde pírja is, az orca egészséges színezete (mely 
Madame Chauchat-nál csak színlelte ugyan az egészséget, mert akárcsak a többieké idefenn,
csupán a szabadban való fekvés felszínes, csalóka eredménye volt!) - mindez éppen olyan volt, mint 
Pribislavé, és Pribislav is éppen így nézett rá, ha az iskolaudvaron elmentek egymás mellett.
Ez megrendítő volt, a szónak minden értelmében; Hans Castorpot föllelkesítette a találkozás, de 
ugyanakkor növekvő szorongást, nyugtalanságot érzett, olyasféle nyugtalanságot, amilyet a kedvező 
véletlen eshetőségével való összezártság támasztott benne: ez is, hogy a rég elfeledett Pribislav 
idefenn Madame Chauchat személyében újra szembejön vele, és ránéz kirgiz szemeivel - ez is 
olyasvalami volt, mintha az ember össze lenne zárva valami elkerülhetetlennel vagy végzetszerűvel, 
boldogító és nyugtalanító értelemben végzetszerűvel. Reménykeltő állapot volt ez, és ugyanakkor 
félelmetes, sőt aggasztó, és a fiatal Hans Castorp úgy érezte, segítségre, támaszra szorul - 
belsejében ösztönös, határozatlan mozgolódás támadt, úgy is mondhatnók, tétován nézett maga 
körül, tapogatózott, segítséget, jó tanácsot, támaszt keresett; egymás után több személyre gondolt, 
akikre gondolnia netán javára válhat.
Ott volt Joachim, a derék, jellemesjoachim, akinek szemébe olyan szomorú kifejezés költözött a 
fenn töltött hónapokban, és időnként oly hevesen, megvetőn vonogatta a vállát, mint azelőtt soha - 
Joachim, zsebében a „Kék Henrik" (ahogyan Frau Stöhr azt a lapos üvegszerszámot nevezni szokta, 
méghozzá olyan konokul szemérmetlen arccal, hogy Hans Castorp mindannyiszor a lelke mélyéig 
megbotránkozott)... Ott volt hát mellette a talpig becsületes Joachim, aki állandóan gyötörte, 
nyaggatta Behrens udvari tanácsost, hogy elkerüljön innét, és odalenn a „lapályon" vagy a 
„síkföldön", ahogy az egészségesek világát idefenn enyhe, de érezhető lekicsinyléssel nevezték, 
teljesíthesse rég áhított szolgálatát. Hogy mihamarabb eljusson oda, és időt takarítson meg - időt, 
amellyel idefenn olyan pazarul bántak -, egyelőre mindenekelőtt lelkiismeretesen teljesítette a 
kúraszolgálatot; hamaros felépülése érdekében cselekedte ezt, ehhez kétség sem fér, de azért Hans 
Castorpnak néha úgy tetszett, hogy egy kicsit magáért a kúraszolgálatért is teszi, hiszen 
végeredményében az is szolgálat, mint egy másik, és a kötelességteljesítés mindig 
kötelességteljesítés. Ezért Joachim este egy negyedórai társas élet után már sietett a fekvőkúrába, és 
ez jó is volt, mert katonás pontossága bizonyos értelemben segítségül szolgált Hans Castorp civil 
természetének; ő bizony szívesen vett volna még tovább is részt a társas életben, értelmetlenül és 
kilátástalanul, de kilátással a kis orosz szalonra. Ám annak, hogy Joachim olyan erősen 
ragaszkodott az esteli társas szórakozás megrövidítéséhez, volt még egy másik, rejtett oka is, s ezt 
Hans Castorp pontosan ismerte, amióta olyan újszerűen, alaposan megértette Joachim foltos 



elsápadását és szájának szánalmas megvonaglását bizonyos pillanatokban. Mert hiszen Marusja, az 
örökké kacagó kedvű Marusja, narancsparfümjével, szép kezén rubinköves gyűrűjével és telt, de 
belülről féregrágta mellével - Marusja is jelen volt a társaságban, és Hans Castorp megértette, hogy 
Joachimot ez a körülmény is elkergeti, mert túlságosan, mert félelmetes erővel vonzza. Talán 
Joachim is „összezárva" érzi magát - még szorosabban, még nyugtalanítóbban, mint ő maga, hiszen 
Marusja a narancsillatú zsebkendőjével ötször napjában az ő asztaluknál étkezik. Joachim 
mindenesetre túlságosan el volt foglalva önmagával, semhogy léte igazi lelki támaszt nyújthatott 
volna Hans Castorpnak. Rendszeres esti menekülése a társas életből tiszteletre méltó volt ugyan, de 
korántsem hatott megnyugtatón; meg aztán Hans Castorpnak néha-néha úgy tetszett, Joachim jó 
példájának a kúraszolgálat lelkiismeretes teljesítésében s erre vonatkozó tapasztalt útmutatásainak is 
megvan az árnyoldala.
Alig két hete érkezett, de többnek tetszett, és a „fentiek" napirendje, melyet Joachim az oldalán 
olyan áhítatosan szolgált, lassan már az ő - Hans Castorp - szemében is szentelt, magától értetődő, 
törhetetlen jelleget öltött, elannyira, hogy a síkföldön való életet innét, fentről nézve, szinte 
furcsának, fonáknak látta. Máris nagy ügyességre tett szert a két pokróc kezelésében, melyeknek 
segítségével az ember a fekvőkúránál, hideg időben, egyenletes csomagot, valóságos múmiát csinált 
önmagából; kis híján Joachimot is utolérte ebben a művészetben, olyan ügyesen, előírásosan tekerte 
maga köré a két pokrócot, és szinte elcsodálkozott a gondolatra, hogy odalenn a síkföldön senki 
sem tud erről a művészetről, erről az előírásról. Bizony, ez különös volt - de Hans Castorp 
ugyanakkor azon is meghökkent, hogy ezt különösnek érzi; és újult erővel támadt föl benne az a 
nyugtalanság, mely arra ösztökélte, hogy tanácsot, támaszt keressen.
Eszébe jutott Behrens tanácsos, és sine pecunia adott jó tanácsa, hogy éljen úgy, mint a páciensek, 
sőt még hőmérőzzön is; és eszébe jutott Settembrini, aki olyan hangosan kacagott ezen a jó 
tanácson, és aztán a Varázsfuvolá-ból idézett. Igen, erre a két férfira is gondolt, kísérletképpen, 
hogy kitapasztalja, jót tesz-e a lelkének. Elvégre is Behrens tanácsos a fehér hajával bízvást Hans 
Castorp apja lehetett volna. Amellett az intézmény vezetője is volt, legfőbb tekintély, és a fiatal 
Hans Castorp nyugtalan szíve valójában atyai tekintélyt keresett mindenfelé. És mégsem sikerült, 
sehogy sem sikerült az udvari tanácsosra gyermeki bizalommal gondolnia. Eltemette idefenn a 
feleségét, gyászában egy időre meghibbant, azután itt maradt, mert idekötötte a sír, és mert ő maga 
is fertőzést kapott. Vajon elmúlt-e mindez? Vajon egészséges-e Behrens, s egyértelműen arra 
irányul-e minden törekvése, hogy meggyógyítsa az embereket, és képessé tegye rá, hogy 
visszatérjenek a síkföldre, a szolgálatba? Az arca örökké kék, voltaképpen úgy fest, mint akinek 
állandó hőemelkedése van. Ez azonban csalóka látszat is lehetett, talán csak a levegő okozza furcsa 
arcszínét;
hiszen Hans Castorp maga is nap nap után érzi, hogy szárazon ég az arca, anélkül, hogy láza volna - 
már amennyire hőmérő nélkül megállapíthatta. Persze ha az ember beszélni hallotta a tanácsost, 
könnyen eszébe juthatott megint a hőemelkedés, mert a beszédmódja sehogy sem volt rendjén: 
olyan hetykén és huncutul és kedélyesen hangzott, de volt benne valami különös, valami egzaltált, 
kivált ha az ember tekintetbe vette a kék arcát is meg a könnyben úszó szemét, ami olyan volt, 
mintha még mindig a feleségét siratná. Hans Castorp visszaemlékezett arra, amit Settembrini az 
udvari tanácsos „búskomorságáról" és „bűnös szenvedélyéről" mondott, s arra is, hogy „zilált 
lélek"-nek nevezte. Ez kajánság lehetett és szeleverdiség, Hans Castorp azonban mégis úgy 
tapasztalta, hogy Behrens felidézése nemigen szolgál lelki támaszul.
No, aztán ott volt maga Settembrini, az örök ellenzéki, a szeleverdi fráter és homo humánus, ahogy 
önmagát nevezte; Settembrini, aki ropogós szavak áradatával megtiltotta neki, hogy betegség és 
butaság együttes előfordulását ellentmondásnak és az emberies érzés dilemmájának nevezze. Hogy 
állunk vele? Egészséges-e rágondolni? Hans Castorp emlékezett ugyan rá, hogy túlzottan eleven 
álmaiban, amelyek itteni éjszakáit kitöltötték, nemegyszer bosszankodott az olasz szépen 
kunkorodó bajsza alatt fodrozódó finom, ironikus mosolyán, kintornásnak nevezte, és félre akarta 
tuszkolni, mert zavarta jelenlétével. Ez azonban álmában történt, az éber Hans Castorp pedig más 
volt, kevésbé gátlástalan, mint az, aki álmodott. Ébrenlétében talán más a helyzet, talán jól teszi, ha 
lelkileg megpróbálkozik Settembrini újszerű lényével, lázongó szellemével és kritikájával, még ha 



érzelgős és fecsegő is olykor. Settembrini maga pedagógusnak mondotta magát, nyilván hatni 
kívánt, a fiatal Hans Castorp pedig szívből áhította, hogy reá hassanak; e hatásnak persze nem 
kellett azért odáig terjednie, hogy Settembrini tanácsára nyomban összecsomagol, és idő előtt 
elutazik - amint ezt az olasz a minap a legkomolyabban javasolta.
Piacet experiri, gondolta mosolyogva, mert ennyit még ő is tudott latinul, anélkül, hogy homo 
humanus-nak nevezhette volna magát. Így hát szemmel tartotta Settembrinit, és készségesen, bíráló 
figyelemmel hallgatta, amit véletlen találkozásokkor előadott, a hegyoldali padhoz vezető kimért 
gyógysétákon vagy Davos-Platzba menet, vagy más alkalmakkor, például amikor Settembrini 
étkezése végeztével elsőnek állt fel, és kockás nadrágjában, szájában fogvájót tartva, 
végigcsellengett a termen a hét asztal között, hogy előírás és szokás ellenére még egy kis ideig 
hospitáljon a fiatalemberek asztalánál. Ez olyasformán történt, hogy lábát keresztbe téve, kecses 
tartásban megállt előttük, és a fogvájóval gesztikulálva társalgott. Máskor széket húzott oda, és leült 
az asztal sarkához, Hans Castorp és a tanárnő közé az egyik oldalon, vagy pedig Hans Castorp és 
Miss Robinson közé a másik oldalon, s úgy nézte, amint a kilenc vendég a desszertet fogyasztja, 
melyről ő, úgy látszik, lemondott.
- Megengedik, hogy nemes körükbe lépjek? - szólt, és kezet fogott a két fiatalemberrel, a többieket 
pedig egy meghajlásban foglalta össze. - Az a serfőző odaát... a serfőzőnéről nem is szólva, 
kétségbeejtő látvány! De ez a Magnus úr... az imént éppen néplélektani előadást tartott. Akarják 
hallani? „A mi drága Németországunk egy nagy kaszárnya, való igaz. De emögött rengeteg 
szorgalom rejlik, és én bizony nem cserélném el a német becsületességet mások udvariasságáért. 
Mit ér az udvariasság, ha elől-hátul becsapnak?" És így tovább, ebben a hangnemben. Erőm 
fogytán... Velem szemben pedig egy szerencsétlen erdélyi vénkisasszony ül, az arcán temetőrózsák 
nyílnak, és szakadatlanul a sógoráról beszél, akiről senki sem tud semmit, és nem is kíváncsi rá. 
Egy szó mint száz, nem bírom tovább, megszöktem.
- Menekülésszerűen feneket oldott - mondta Frau Stöhr. - Nem csodálom!
- Ez az! - kiáltott fel Settembrini. - Feneket! Látom már, itt egészen más hangulat uralkodik... 
semmi kétség, jó helyre kerültem! Tehát menekülésszerűen megoldottam a... Hja, aki ilyen 
mesterien tudja rakni a szavakat... Szabad az egészségi állapota felől tudakozódnom, Frau Stöhr?
Frau Stöhr szenvelgése valóban tűrhetetlen volt.
- Édes Istenem - mondta -, mindig egy és ugyanaz, hisz tudja uraságod. Az ember kettőt lép előre, 
hármat vissza... ha kitöltötte az öt hónapját, jön az öreg, és újabb fél évet sóz az emberre. Tantaluszi 
kínok! Az ember görgeti, tolja a sziklát, és mire azt hiszi, fölért...
- O, igazán, milyen nagylelkű, Frau Stöhr! Végre egy kis változatosságot juttat a szerencsétlennek! 
Megengedi neki, hogy cseréljen Sziszifusszal, és a hírhedt sziklát görgesse! Ez az igazi szívjóság. 
De mondja csak, Madame, miféle titokzatos dolgok történnek maga körül?... Hallottam már egyet-
mást asztráltestről, második énről, eddig sose hittem benne, de amit magánál tapasztalok, már-már 
kétséget támaszt bennem...
- Azt hiszem, uraságod a bolondériáját járatja velem.
- Ó, nem, dehogyis! Eszem ágában sincs! Nyugtasson meg előbb egzisztenciájának bizonyos sötét 
oldalai felől, aztán beszélhetünk bolondériáról. Tegnap este fél tíz és tíz között lemegyek egy kicsit 
sétálni a kertbe, eközben végignézek az erkélyeken: a magáéról is messze világít a kicsi 
villanylámpa fénye, következésképpen maga is a fekvőkúra kötelesség-, értelem- és előírásszerű 
gyakorlatát űzi. „Itt fekszik szépséges betegünk, mondom magamnak, és hűségesen megtartja az 
orvosi előírásokat, hogy mihamarabb hazatérhessen Stöhr úr karjai közé." Néhány perccel ezelőtt 
pedig mit hallok? Hogy ugyanabban az órában
látták magát a cinematógrafó-ban (Settembrini úr olaszosan ejtette a szót, a negyedik szótagot 
hangsúlyozva), a cinematógrafo-ban a Gyógyszálló árkádjai alatt, és utána még a cukrászdában, 
édes bor meg holmi baiser [7] mellett, ráadásul...
Frau Stöhr a vállát tekergette, asztalkendőbe vihogott, könyökével bökdöste Joachimot és a 
hallgatag Blumenkohl doktort, hamiskásan, bizalmasan hunyorgott, egyszóval lehetetlenül és 
ostobán kellette magát. Esténként - a felügyelet megtévesztésére - ki szokta állítani az erkélyre 
meggyújtott olvasólámpáját, azután leszökik a telepre, és az Angol Negyedben szórakozik. Férje 



Cannstattban várta. Egyébként nem ő volt az egyetlen beteg, aki ezt a praktikát űzte.
- ...ráadásul - folytatta Settembrini - kinek a társaságában ízlelgette azokat a baiser-ket! A bukaresti 
Miklosich kapitány társaságában! Szavahihető emberek állítják, hogy fűzőt hord, de hát édes 
Istenem, mit számít az ebben az esetben! Könyörgöm, Madame, hol volt hát igazában? Talán két 
élete van? Valószínűleg elaludt odakínn az erkélyen, s lényének földi része magánosan 
fekvőkúrázott, míg spirituális része Miklosich kapitány társaságában élvezte a baiser-it...
Frau Stöhr úgy vonaglott, berzenkedett, mint akit csiklandoznak.
- Nem tudom, ne kívánjam-e az ellenkezőjét - folytatta Settembrini. - Hogy egyedül élvezte volna a 
baiser-ket, és Miklosich kapitány társaságában a fekvőkúrát...
-Hihihi...
- Tudják az uraságok, hogy mi történt tegnapelőtt? - kérdezte aztán az olasz, váratlanul másra 
terelve a szót. - Valakit elvittek innét... valakit elvitt az ördög, vagy pontosabban a tisztelt 
édesanyja; tetterős hölgy, mondhatom, tetszett nekem. A fiatal Schneermannról van szó, Anton 
Schneermannról, aki ott ült elöl Mademoiselle Kleefeld asztalánál... amint látják, üres a helye. 
Hamarosan betöltik újra, emiatt nem aggódom, Antonunk azonban eltávozott, szelek szárnyán, 
egyik pillanatról a másikra, mielőtt háromig számolhatott volna. Másfél évet töltött idefenn, a 
tizenhat esztendejéből; nemrégiben hosszabbították meg hat hónappal. Mi történt, mi nem... 
fogalmam sincs róla, ki súghatta meg Madame Schneermann-nak, mindenesetre megneszelte 
valahonnét, hogyan éldegél idefenn a fiacskája in Eaccho et ceteris. [8] Bemondatlanul megjelenik 
a színen a matróna... három fejjel magasabb nálam, s fehér haja alatt tüzes indulat lakozik... szó 
nélkül leken Anton úrnak egypár pofont, aztán galléron ragadja, és fellódítja a vasútra. „Ha el kell 
pusztulnia, odalenn is elpusztulhat" - mondja. És azzal mars haza.
Mindenki nevetett, aki hallotta, mert Settembrini úr roppant mulattatón mesélt. Amint kitűnt, 
mindig tudta a legfrissebb újdonságokat, holott olyan gúnyosan bírálta a „fentiek" társas életét. 
Tudott mindent. Ismerte az újonnan érkezettek nevét és életkörülményeit is többé-kevésbé; 
beszámolt róla, hogy előző nap ennél vagy amannál hajtottak végre bordareszekciót, és hiteles 
forrásból értesült róla, hogy ősztől fogva nem vesznek fel többé olyan beteget, akinek a 
hőmérséklete magasabb 38,5-nél. Az éjjel - mesélte - a mytilenei Madame Kapatsoulias öl-
ebecskéje ráült az úrnője éjjeliszekrényén levő csengőgombra, mely az ajtó fölötti villanyfényjelzést 
hozza működésbe, s ebből sok szaladgálás, zűrzavar támadt, kivált, mert Madame Kapatsouliast 
nem egyedül találták, hanem egy Düstmund nevű friedrichshageni ülnök társaságában. Ezen a 
történeten még Blumenkohl doktor is mosolygott, a csinos Marusja majd belefulladt narancsillatú 
zsebkendőjébe, Frau Stöhr pedig fülsiketítőn visított, és a bal mellére szorította mind a két kezét.
Hans Castorppal és Joachimmal azonban önmagáról és családjáról is beszélt Lodovico Settembrini, 
séta közben vagy az esti társas együttlétek alkalmával, vagy ebéd végeztével, amikor a többi vendég 
már elhagyta az éttermet, és a három úr
még egy ideig ülve maradt az asztal végén, míg a teremleányok leszedték az edényt, Hans Castorp 
pedig Mária Manciniját szívta, melynek aromájából a harmadik héten ismét megérzett valamit. 
Figyelmesen, bírálva, megütközve, mégis a hatás befogadására készen hallgatta az olasz 
elbeszéléseit, melyek érdekes, merőben újszerű világot tártak fel előtte.
A nagyapjáról beszélt Settembrini; Milánóban volt ügyvéd, de elsősorban hazafi volt és politikai 
agitátor, szónok, cikkíró meg több efféle; ellenzéki ember volt ő is, akárcsak unokája, de nagyobb, 
merészebb arányokban űzte a dolgot. Mert míg Lodovico - amint ő maga nagy keserűséggel 
megállapította - csupán arra szorítkozhatott, hogy a „Berghof Nemzetközi Szanatórium" életét és 
üzelmeit csúfolja, bírálja, s egy szép és tevékeny emberiesség nevében tiltakozzék ellenük, addig az 
öreg Settembrini kormányoknak tört borsot az orruk alá, Ausztria és a Szent Szövetség ellen 
konspirált (akik akkoriban rabigába görnyesztették szétdarabolt hazáját), és buzgó tagja volt egy 
bizonyos Olaszország-szerte elterjedt titkos társaságnak: carbonaro volt, amint Settembrini hirtelen 
halkított hangon közölte, mintha még most is veszélyes volna erről beszélni. Egyszóval, ez a 
Giuseppe Settembrini, unokája előadásai alapján, úgy állt a két fiatalember előtt, mint sötét, 
szenvedélyes, lazító személyiség, mint bandavezér és összeesküvő, és hiába igyekeztek udvariasan 
tiszteletet mutatni iránta, nem egészen sikerült arcvonásaikból száműzni a gyanakvó fenntartás, sőt 



ellenszenv kifejezését. Ez persze különleges eset volt: amit hallottak, régen történt, majdnem száz 
esztendeje, ez már
történelem volt, és a történelemből, kivált az ókoriból, elméletileg ismerték a kétségbeesett 
szabadságszeretet és hajthatatlan zsarnokgyűlölet e jelenségét, amelyről itt hallottak - noha sosem 
hitték volna, hogy valaha ilyen közvetlen emberi kapcsolatba kerülnek vele. Meg aztán a nagyapa 
összeesküvő, lázadó mivolta, amint hallották, odaadó hazaszeretettel párosult, szabadnak, 
egységesnek akarta látni hazáját; felforgató tevékenysége voltaképp e tiszteletre méltó odaadásból 
eredt, és akármilyen különösnek tűnt is föl fiatal barátaink előtt lázadásnak és hazafiságnak ez a 
keveréke - mivel megszokták, hogy a hazafiasságot a hagyományőrző rendérzékkel vegyék 
egyértelműnek -, magukban mégis el kellett ismerniük, hogy a dolgok ottani, akkori állása szerint a 
lázadás a polgári erénnyel lehetett egyértelmű, a fegyelmezett törvénytisztelet pedig talán a közjó 
tunya és közönyös semmibevevését jelentette volna.
Settembrini nagyatya azonban nemcsak olasz patrióta volt, hanem polgártársa és küzdőtársa minden 
szabadságra szomjúhozó népnek. Mert egy bizonyos, Torinóban kezdeményezett államcsíny 
kudarca után, melyben Giuseppe nagyatya szóval és tettel részt vett, alighogy nagy nehezen 
megmenekült Metternich herceg pribékjeinek karmai közül, száműzetése idejét arra használta, hogy 
Spanyolországban az alkotmányért, Görögországban a hellén nép függetlenségéért ontsa vérét. 
Settembrini úr apja is Görögországban született, talán azért lett olyan nagy humanista és a 
klasszikus ókor rajongója; egyébként német anyától született, mert Giuseppe Settembrini Svájcban 
házasodott, és további kalandozásaira magával vitte feleségét. Később, tízesztendei emigráció után, 
visszatérhetett hazájába, és Milánóban ügyvédkedett, de továbbra sem tett le róla, hogy nemzetét 
élő és írott szóval, versben és prózában a szabadságra és az egységes köztársaság kikiáltására hívja 
fel; államfelforgató programokat fogalmazott szenvedélyes diktátori lendülettel, és klasszikusan 
tiszta stílusban hirdette a szabad népek egyesülését az egyetemes boldogság megteremtésére. 
Mindabból, amit Settembrini, az unoka, elmondott, egy részlet különösen mély benyomást tett a 
fiatal Hans Castorpra: hogy tudniillik Giuseppe nagyatya világéletében csak fekete gyászruhában 
mutatkozott polgártársai előtt, mert - mint monda - gyászolja nyomorúságban és szolgaságban 
sínylődő hazáját, Itáliát. Ennél a közlésnél Hans Castorpnak a saját nagyapja jutott eszébe (már 
addig is néhányszor gondolt rá összehasonlításképpen): ő is, amióta Hans Castorp az eszét tudta, 
mindig feketében járt, de alapvetően más okoknál fogva, mint az itt szóban forgó nagyatya; 
régimódi öltözékével Hans Lorenz Castorp régmúlt időkbe tartozó igazi énje átmenetileg és oda-
nem-tartozóságát éreztetve a jelenhez alkalmazkodott, míg a halálban ünnepélyesen magára nem 
öltötte igazi, méltó alakját (a spanyol fodorgallérral). Bizony, két különbözőbb nagyapát nehéz 
lenne elképzelni! Hans Castorp eltűnődött ezen, szeme kimeredt, s óvatosan csóválta fejét, 
olyasformán, hogy éppúgy lehetett a csodálat és elismerés jele, mint a megütközésé és elutasításé. 
Óvakodott attól, hogy az idegenszerűt eleve elítélje, gondosan ügyelt, hogy összehasonlításra és 
megállapításra szorítkozzék. Maga előtt látta az öreg Hans Lorenz Castorp keskeny fejét, amint 
elgondolkozva hajlik a keresztelőtál, az egy helyben vándorló családi örökség bágyadt-arany 
szegélye fölé, csücsörödő szájjal, mert ajka az „ük" szótagot formálja, ezt a jámbor, síri hangot, 
mely olyan helyeket idéz, ahol az ember tisztelettudón előrebillenő, himbáló járásba esik. És látta 
Giuseppe Settembrinit, karján trikolór, amint kirántott karddal, fekete szemét esküvően égnek 
emelve, szabadságharcosok csapatának élén nekiront a zsarnokság falanxának. Mind a kettőnek 
megvan a maga szépsége, becsülete, gondolta, annál is inkább méltányosságra törekedve, mivel 
személyesen vagy félig-meddig személyesen kissé elfogultnak tudta magát. Hiszen Settembrini 
nagyatya politikai jogokért küzdött, az ő nagyapja vagy legalábbis ősatyái azonban e jogok eredeti 
birtoklói voltak, s a csőcselék négy évszázad folyamán elrabolta tőlük erőszakkal és szólamokkal... 
Lám, mind a ketten talpig feketében jártak, az északi nagyatya és a déli, s mindketten azért, hogy 
láthatóan elkülönítsék magukat a rossz jelentől. De az egyik jámborságból tette, a múlt és a halál 
tiszteletére, mert lénye odatartozott; a másik pedig lázadásból, a jámborságellenes haladás 
tiszteletére. Bizony, ez két ellentétes világ, két különböző égtáj, gondolta magában Hans Castorp, s 
ahogy Settembrini úr előadásai alatt mintegy ott állt a kettő között, és vizsgálódva pillantott hol az 
egyikre, hol a másikra, úgy rémlett, egyszer életében már tapasztalt ilyesmit. Néhány évvel ezelőtt 



egy holsteini tavon csónakázott egyedül, nyár utóján, alkonyatkor. Hét óra lehetett, a nap már 
lenyugodott, a majdnem teli hold már fölkelt keleten a bokros part felett. S tíz percig, míg Hans 
Castorp egymaga evezett a tó sima tükrén, kápráztató, bolondos, álomszerű volt a világ. Nyugaton 
fényes nappal volt, üveges, józan, határozott nappali világosság; de ha megfordította a fejét, nedves 
ködfátylakkal beszőtt mesés, holdvilágos tájat látott maga előtt. Legfeljebb tíz-tizenöt percig 
tarthatott a különös ellentét, aztán feloldódott az éjszaka meg a hold javára, de míg tartott, Hans 
Castorp elvakított, meglepett tekintete boldog csodálkozással vándorolt ide-oda az egyik 
megvilágítástól és tájtól a másikig, nappalból az éjszakába, éjszakából ismét a nappalba. Ez jutott 
most az eszébe.
Nagy jogtudós nemigen lehetett Settembrini ügyvéd ilyen életmód s ilyen kiterjedt tevékenység 
mellett, gondolta azután. De unokája szavahihető előadása szerint a jog alapelvei lelkesítették 
gyermekkorától fogva utolsó leheletéig, és Hans Castorp - noha elméje épp akkor lomhán 
működött, s szervezetét erősen igénybe
vette egy hatfogásos Berghof-étkezés - igyekezett megérteni, mire gondol Settembrini, amikor ezt 
az alapelvet „a szabadság és a haladás forrásá"-nak nevezi. Ez utóbbin Hans Castorp eddig olyasmit 
értett, mint az emelődaru fejlődését a tizenkilencedik században; tapasztalta is, hogy Settembrini úr 
kellőképp megbecsüli az effélét, mint ahogy nyilván nagyapja is megbecsülte. Az olasz kellő 
tiszteletet tanúsított két hallgatója hazája iránt, különös tekintettel arra, hogy ott találták fel a 
puskaport - amely ócskavassá degradálta a feudalizmus páncélvértezetét - meg a könyvnyomtatást: 
mert ez tette lehetővé az eszmék demokratikus terjesztését, vagyis a demokratikus eszmék 
elterjedését. E tekintetben tehát dicsérte Németországot, amennyiben a múltról volt szó, noha azt 
tartotta, méltán nyújthatja saját hazájának a pálmát, mert míg a többi nép még babonában és 
szolgaságban senyvedt, Itália bontotta ki elsőnek a felvilágosodás, művelődés, szabadság zászlaját. 
De ha nagy tisztelettel adózott is a technikának meg a közlekedésnek, tehát Hans Castorp 
munkaterületének, mint ahogyan ezt mindjárt első találkozásukkor, a hegyoldali padnál is tette, 
mégis úgy tetszett, hogy a technikát, a közlekedést nem önmagáért becsüli, hanem azért, amit az 
ember erkölcsi tökéletesedéséért tehet, mert ezen a téren - mondotta - kész örömmel ismeri el a 
vívmányok nagyjelentőségét. Midőn a technika - mondotta - egyre inkább leigázza a természetet, 
összeköttetéseket teremt, kiépíti az út- és távíróhálózatot, és legyőzi az éghajlati különbségeket, 
hovatovább a legmegbízhatóbb eszköznek bizonyul arra, hogy közelebb hozza egymáshoz a 
népeket, elősegítse kölcsönös megismerkedésüket, emberséges kiegyenlítődést indítson meg 
közöttük, lerombolja az előítéleteket, s végül megnyissa az utat az emberiség teljes egyesülése felé. 
Az emberi faj sötétségből, félelemből, gyűlölködésből indult el, de ragyogó úton halad előre és 
felfelé, a szimpátia, a belső világosság, a jóság és a boldogság végső állapota felé, és ezen az úton a 
technika a legalkalmasabb közlekedési eszköz - így mondotta. De mikor így beszélt, olyan 
kategóriákat foglalt össze egy lélegzettel, amelyekre Hans Castorp eddig csak mint egymástól 
messze távolesőkre gondolt. Technika és erkölcs! - mondta Settembrini. És aztán egyenesen rátért a 
keresztény Megváltóra, aki először nyilatkoztatta ki az egyenlőség és egyesülés elvét, amely elv 
elterjedését a könyvnyomtatás hathatósan elősegítette, míg végül a nagy francia forradalom 
törvényerőre emelte. A fiatal Hans Castorp mindezt - ha nem is tudta volna megindokolni, hogy 
miért - nagyon zavarosnak érezte, hiába foglalta Settembrini úr olyan világos, ropogós szavakba. 
Egyszer - mondotta Settembrini -, életében egyetlenegyszer volt igazán boldog a nagyapja, 
mégpedig férfikora delelőjén, s ez a párizsi júliusi forradalom alatt volt. Akkor fennhangon, 
nyilvánosan kijelentette, hogy ama három párizsi napot az emberiség majdan a világ teremtésének 
hat napjával együtt fogja emlegetni. Ezen a ponton Hans Castorp mégsem állta meg, hogy 
tenyerével az asztalra ne csapjon, és a lelke mélyéig el ne csodálkozzék. Hogy az ember az 1830-as 
esztendőnek azt a három nyári napját, amelyen a párizsiak új alkotmányt adtak önmaguknak, 
odaállítsa a hat mellé, amelyen Isten a szárazát elválasztotta a vizektől, és megteremtette az égi 
világító testeket, valamint virágokat, fákat, madarakat, halakat és minden egyéb élőt - ezt mégis 
túlzásnak találta, és még utóbb is, mikor Joachimmal kettesben maradván megbeszélték a 
hallottakat, nyomatékosan kijelentette, hogy ez túlzás, sőt egyenesen megbotránkoztató.
Mindazonáltal megvolt benne a jó szándék, hogy hatni engedjen magára, a szónak abban az 



értelmében, hogy jólesik kísérletezni; ezért megfékezte tiltakozását, amelyet kegyeletérzéke, ízlése 
támasztott a Settembrini-féle világrend ellen, mégpedig azzal a megfontolással, hogy amit ő 
káromlónak érez, vakmerőnek is nevezhető, s amit fellengzősnek, elcsépeltnek talál, az legalábbis 
ott és akkor nemeslelkünek és fennköltnek számíthatott - mint például, amikor Settembrini nagyatya 
a barikádokat „a nép trónusá"-nak nevezte, s kijelentette, hogy „a polgár dzsidáját az emberiség 
oltárán kell megszentelni".
Tudta Hans Castorp, hogy miért hallgatja Settembrini urat - nem mondta ki, de tudta. Volt benne 
valami kötelességtudatféle is, no meg az utas, a hospitáns és vendég vakációs felelőtlensége, aki 
nem áll ellent a benyomásoknak, hanem közel engedi magához a dolgokat, abban a biztos tudatban, 
hogy másnap meglebbenti szárnyát, és visszatér megszokott rendjébe; amellett valami lelkiismereti 
parancs, mégpedig pontosabban: a meghatározhatatlan módon bár, de rossz lelkiismeret parancsa és 
intelme késztette rá, hogy meghallgassa az olaszt, lábát keresztbe téve és Maria Manciniját szíva az 
asztalnál, vagy hármasban hazafelé menet az Angol Negyedből a Berghofba.
Settembrini osztályozása és előadása szerint két elv harcol a világuralomért: hatalom és jog, 
zsarnokság és szabadság, babona és tudomány, a kitartás, egy helyben maradás elve és az erjedő 
mozgásé, a haladásé. Az egyiket nevezhetjük ázsiai elvnek, a másikat pedig európaínak, mert 
Európa mindig a lázadás, a bírálat, az átalakító tevékenység hazája volt, a keleti földrész pedig a 
mozdulatlanságot, a tétlen nyugalmat testesíti meg. Kétség sem férhet hozzá, hogy végül is a két 
hatalom közül melyik diadalmaskodik: a győzelem a felvilágosodásé lesz, az értelmes 
tökéletesedésé. Mert az emberiesség egyre több népet ragad magával diadalútján, egyre több 
területet hódít meg magában Európában, és lassan már kezd átterjedni Ázsiára is. Teljes 
győzelméhez azonban még sok hiányzik, és a helyesen gondolkozóknak, a megvilágosítottaknak 
bizony még sok nemes erőfeszítést kell tenniük, amíg elérkezik a várva várt nap, és földrészünknek 
azon
országaiban is összedőlnek a monarchiák és az egyházak, amelyek igazából nem éltek át sem egy 
tizennyolcadik századot, sem 1789-et. De ez a nap eljövend - monda Settembrini, és finoman 
mosolygott bajusza alatt -, eljő, ha nem is galamblábon, de sasszárnyakon, felvirrad a népek 
egyetemes testvériségének hajnala az értelem, a tudomány és a jog jegyében, és magával hozza a 
polgári demokrácia Szent Szövetségét, tündöklő ellenlábasát ama háromszor is átkozott fejedelmi és 
miniszteri Szövetségnek, amelynek Giuseppe nagyatya esküdt ellensége volt - egyszóval: magával 
hozza a Világköztársaságot. E végső cél eléréséhez azonban mindenekelőtt arra van szükség, hogy a 
megmaradás, a veszteglés szolgai, ázsiai princípiumát ellenállásának központjában, éltető idegében 
sebezzék halálra - tudniillik Bécsben! Ausztriának kell a fejére ütni, Ausztriát kell szétrombolni, 
egyrészt hogy bosszút álljunk a múltért, másrészt hogy megalapozzuk a jog és a boldogság uralmát 
e földön.
Settembrini hangzatos elmefuttatásának ez a végső fordulata és következtetése már nem érdekelte 
Hans Castorpot, sehogy sem tetszett neki, sőt valahányszor visszatért, kínosan érintette, mint valami 
személyes vagy nemzeti előítélet; Joachim Ziemssen pedig, valahányszor az olasz ebbe a 
kerékvágásba zökkent, elsötétülő arccal félrefordította fejét, és nem hallgatott tovább oda, esetleg a 
kúrába való visszatérést sürgette, vagy megpróbálta másra terelni a beszélgetést. Hans Castorp sem 
érezte magát indíttatva, hogy ilyen tévelygéseknek figyelmet szenteljen: nyilván túl voltak annak a 
határán, aminek hatását kísérletképpen kipróbálni lelkiismeretének parancsa ösztökélte, mégpedig 
olyan kényszerítően ösztökélte, hogy amikor Settembrini úr odaült asztalukhoz, vagy a szabadban 
csatlakozott hozzájuk, Hans Castorp maga szólította fel, hogy fejtse ki eszméit.
Ezek az eszmék, eszmények és törekvések - jegyezte meg Settembrini - családjában 
hagyományszerűen öröklődnek. Mert mind a hárman ezeknek szentelték életüket és elméjük erejét, 
nagyatya, atya és unoka, ki-ki a maga módján: apja éppúgy, mint Giuseppe nagyatya, noha nem volt 
politikai agitátor és szabadságharcos, miként Giuseppe, hanem csendes, finom szobatudós, 
humanista az írópultjánál. De mi a humanizmus ? Emberszeretet, semmi egyéb, és ezzel már 
politikum, már lázadás minden ellen, ami az ember eszméjét bemocskolja, megbecsteleníti. 
Szemére vetik a humanizmusnak, hogy túlságosan sokra tartja a formát; de a szép formát is 
csupáncsak az emberi méltóságért ápolja, s ezzel ragyogó ellentétbe kerül a középkorral, amely 



nemcsak babonába és embergyűlöletbe süllyedt, hanem egyúttal gyalázatos formátlanságba; a 
humanizmus azonban kezdettől fogva az ember ügyéért, földi érdekeiért küzdött, életörömért és 
gondolatszabadságért, és azt tartotta, hogy az eget potom áron átengedhetjük a verebeknek. 
Prometheus! Ő volt az első humanista, és Prometheus azonos azzal a Sátánnal, akihez Carducci a 
himnuszát írta... Hajjaj, hallották volna csak a fiatalemberek a vén egyházgyűlölőt Bolognában a 
romantikusok keresztény érzékenységét csipkedni és ostorozni! Manzoni szent énekei ellen 
mennydörögni! A Romanticismo árny- és holdfényköltészete ellen, melyet Limához, „a sápadt égi 
apácához" hasonlított! Per Baccho, páratlan élvezet volt! És hallották volna, ahogy Dantét 
magyarázta Carducci: nagyvárosi polgárként ünnepelte, aki az aszkézis, a világ megtagadása ellen a 
tetterőt védelmezte, a világfelforgató, világot megjavító tetterőt. Mert nem Beatrice beteges, 
misztagóg árnyékát ünnepelte a költő a Donna gentile e pictosa [9] nevével: nem, hitvesét nevezi 
így, aki a nagy költeményben a földi megismerés, a gyakorlati, munkás élet elvét testesíti meg...
Hans Castorp tehát még Dantéról is hallott egyet-mást, mégpedig a legjobb forrásból. Egészen azért 
nem bízott benne, tekintettel a közvetítő szeleverdi voltára, de azért mégiscsak érdekes és érdemes 
volt meghallgatni, hogy Dante felvilágosult nagyvárosi polgár volt. Azután hallgatta tovább, amit 
Settembrini önmagáról mondott, kifejtvén, hogy az ő - Lodovico
- személyében egyesülnek közvetlen felmenői törekvései, tudniillik nagyapjának állampolgári és 
apjának humanista irányzata: ő literátus, szabad és független író. Mert az irodalom éppenséggel 
nem egyéb, mint humanizmus és politika egyesülése, s ez annál könnyebben megy végbe, mert 
hiszen a humanizmus maga is már politika, a politika pedig humanizmus ... Hans Castorp itt 
fölfigyelt, és erősen igyekezett, hogy helyesen értelmezze Settembrini szavait, mert joggal 
remélhette, hogy most végre megismerheti és felmérheti Magnus serfőző teljes tudatlanságát, s 
megtudhatja, hogy az irodalom mi egyebet jelent, mint „szép jellemeket". Hallottak-e valaha
- kérdezte Settembrini - Brunetto úrról, Brunetto Latiniról, aki városi írnok volt Firenzében 1250 
körül, és könyvet írt az erényekről meg a bűnökről ? Nos, ez a mester tette pallérozottá a firenzeiek 
elméjét, ő tanította őket beszélni, valamint arra a művészetre, hogy köztársaságukat a politika 
szabályai szerint igazgassák. „Ez az, uraim! - kiáltott fel Settembrini lelkesen. - Ez az!" És a „szó"-
ról beszélt, a szó kultuszáról, az ékesszólásról, amelyet az emberiesség diadalának nevezett. Mert a 
szó az ember ékessége, csakis a szó teszi emberhez méltóvá az életet. Nemcsak a humanizmus, a 
humanitás általában, az emberi méltóság, önmagunk és mások tisztelete, mindez elválaszthatatlan a 
szótól, az irodalomtól - („Látod - mondotta utóbb Hans Castorp az öccsének -, látod, hogy az 
irodalom a szép szavakon múlik? Mindjárt gyanítottam.") -, és ennek
következtében a politika is összefügg az irodalommal, helyesebben: humanitás és irodalom 
szövetségéből, egységéből ered, mert a szép szóból fakad a szép tett. „Kétszáz évvel ezelőtt - 
mondotta Settembrini - élt az önök hazájában egy költő, egy nagyszerű öreg csevegő, aki nagyon 
sokat adott a szép kézírásra, mert azt tartotta, hogy a szép írás szép stílushoz vezet. Egy lépéssel 
tovább kellett volna mennie, és azt is kimondania, hogy a szép stílus szép cselekedetekhez vezet." 
Szépen írni, mondotta Settembrini, az már majdnem annyit jelent, mint szépen gondolkozni, és ettől 
már csak egy lépés a szép cselekedet. Minden erkölcsi szelídülés, tökéletesedés az irodalom 
szelleméből ered, az ember megbecsülésének ebből a szelleméből, mely egyúttal a humanitás és a 
politika szelleme. Igen, ez mind egy, mind ugyanaz a hatalom, ugyanaz az eszme, egy néven 
összefoglalható. Hogy hogy hangzik ez a név? Nos, jól ismert szótagokból tevődik össze, 
melyeknek értelmébe, fenségébe azonban a fiatalemberek talán még sosem hatoltak be igazán; ez a 
név így szól: civilizáció! S midőn Settembrini elbocsátotta ajkáról ezt a szót, égnek dobta kicsiny, 
sárga jobb kezét, mint aki felköszöntőt mond.
A fiatal Hans Castorp nézete szerint mindezt bizony érdemes volt meghallgatni, ha nem is kötelező 
érvénnyel, hanem inkább csak próbaképpen, de azért meghallgatni föltétlenül érdemes. Joachim 
Ziemssennek is ilyen értelemben nyilatkozott, de Joachim épp a szájában fogta a hőmérőt, s emiatt 
csak érthetetlen mormolással tudott válaszolni, utána pedig annyira elfoglalta a higanyoszlop 
állásának leolvasása és az adatnak a táblázatba való bejegyzése, hogy nemigen nyilatkozott 
Settembrini eszméiről. Hans Castorp, amint mondottuk, jóakaratúan vette őket tudomásul, és 
próbaképpen bár, de megnyitotta előttük lelkét, amiből többek között az is kitűnik, mennyivel 



különb az ébrenlevő ember a bárgyún álmodónál - mert Hans Castorp ez utóbbi minőségében 
Settembrini urat több ízben szemtől szembe kintornásnak csúfolta, és erőnek erejével el akarta 
taszítani helyéből, mondván, hogy „zavarja". Éber állapotában azonban udvariasan, figyelmesen 
hallgatta, és lojálisan igyekezett kiegyenlíteni, megfékezni az ellenállást, mely mentora eszméi és 
nézetei ellen netán ágaskodott benne. Mert azt nem tagadhatjuk, hogy bizonyos ellenállások 
ébredeztek lelkében; voltak köztük olyanok, amelyek már régebbről, eredendően és öröktől fogva 
megvoltak benne, s voltak olyanok, amelyek a helyzetből adódtak különösképpen, a „fentiek" közt 
szerzett részben közölhető, részben közölhetetlen élményeiből.
Mert mi az ember, s mily könnyen ámítja önnön lelkiismeretét! Milyen jól ért hozzá, hogy még a 
kötelesség szavából is a szenvedélyre való feljogosítást hallja ki! Hans Castorp kötelességérzetből, 
a méltányosság meg az egyensúly kedvéért hallgatta meg Settembrini urat, s bírálta jóakaratúan 
fejtegetéseit az értelemről, a köztársaságról meg a szép stílusról - készségesen arra, hogy a hatása 
alá kerüljön. Annál megengedhetőbbnek tartotta azonban utána, hogy gondolatainak, álmainak 
szabad folyást engedjen egészen más, sőt homlokegyenest ellenkező irányban; mi több, hogy 
nyíltan és fenntartás nélkül kimondjuk gyanúnkat vagy meggyőződésünket, talán éppenséggel csak 
azért hallgatta végig Settembrini urat, hogy lelkiismeretétől szabadságlevelet nyerjen, melyet az 
eredetileg nem akart neki kiállítani. Nos, és mi vagy ki volt azon a másik oldalon, a hazafisággal, az 
emberi méltósággal és a szépirodalommal ellentétes oldalon, ahová Hans Castorp - úgy gondolta - 
most már bátran irányíthatja vágyait és törekvéseit? Clawdia Chauchat volt ott - az ernyedt, férges, 
kirgiz szemű Clawdia Chauchat; s midőn Hans Castorp rágondolt (egyébként a „rágondol" szó 
nagyon is tompított kifejezés annak meghatározására, ahogyan Hans Castorp belsőleg feléje 
fordult), megint úgy tetszett, csónakban ül ama holsteini tavon, és a nyugati part üveges nappali 
világosságából káprázó, elvakult szemmel tekint a keleti égbolt ködfátylas, holdas éjszakájába.
A HŐMÉRŐ
Hans Castorp hete idefenn keddtől keddig tartott, mert hiszen egy keddi napon érkezett. Néhány 
napja már annak is, hogy második heti számláját kifizette az irodában - kereken százhatvan frankra 
rúgó szerény számláját; Hans Castorp ítélete szerint valóban szerény és méltányos volt ez a számla, 
még akkor is, ha az ember nem vette számításba az itt-tartózkodás megfizethetetlen oldalait (éppen 
megfizethetetlen voltuk miatt), sem bizonyos olyan tényezőket, amelyek kiszámíthatók lettek volna, 
mint például a kéthetenkénti délelőtti hangversenyt meg Krokowski doktor előadásait, hanem 
pusztán csak a szó szoros értelmében vett kosztot és szállást, a kényelmes szobát, az öt, 
legyűrhetetlenül bőséges étkezést.
- Igazán nem sok, határozottan olcsónak mondható, nem panaszkodhatsz, hogy kifosztanak idefenn 
- szólt a hospitáns a törzsvendéghez. - Ezek szerint havonta kereken hatszázötven frankot költesz 
lakásra, kosztra, és ebben már az orvosi kezelés is benne foglaltatik. Helyes. Tegyük fel, hogy 
havonta még harminc frankot kiadsz borravalóra, ha úri módon viselkedel, és barátságos arcokat 
akarsz látni magad körül. Ez összesen hatszáznyolcvan frank. Rendben van. Azt fogod mondani, 
hogy ezenkívül is vannak az embernek kiadásai, költségei. Az ember költ italra, tisztálkodásra, 
szivarra, egyszeregyszer kirándul vagy kikocsizik, ugyebár,
időről időre fizet a suszternek meg a szabónak... rendben van, mindezt beleszámítva sem tudsz ezer 
frankot elkölteni egy hónapban. És ez még mindig kevesebb, mint nyolcszáz márka! Évente tehát 
alig tízezer márka, semmi esetre sem több. Ennyiből élsz.
- Fejszámolásból jeles - mondta Joachim. - Nem is tudtam, hogy ilyenjártas vagy benne. És hogy 
mindjárt egész évre kalkulálsz, ez határozottan nagystílű, úgy látom, tanultál már egyet-mást 
idefenn. Egyébként sokat számítottál. Hiszen én nem szivarozom, és nagyon remélem, hogy 
öltönyöket sem fogok idefenn csináltatni, köszönöm szépen!
- Tehát még sok is - mondta Hans Castorp kissé zavartan. De akármi lehetett is az oka, hogy 
unokaöccse költségvetésébe szivart és új öltönyt állított be, ami gyors fejszámolását illeti, ez csupán 
szemfényvesztés volt; félrevezette Joachimot természetes adottságait illetően. Mint minden 
egyébben, ebben is inkább lassú volt, kevéssé tüzes, és gyors áttekintése ebben az esetben nem 
rögtönzésszerűen született, hanem gondos előkészületen, méghozzá írásbeli előkészületen alapult: 
egyik este tudniillik, az erkélyen fekve (mert Hans Castorp most mégis kifeküdt esténként, hiszen 



mindenki azt csinálta), hirtelen ötletnek engedelmeskedve felállt kiváló fekvőszékéből, és a 
szobából papirost, ceruzát hozott ki, hogy számolhasson. Így állapította meg, hogy unokaöccse - 
illetőleg az ember általában idefenn évi tizenkétezer frankból kitűnően megél, és a hecc kedvéért 
még azt is tisztázta magában, hogy a maga részéről gazdaságilag bőségesen győzné ezt az életet, 
mivel körülbelül évi tizennyolc-tizenkilencezer frank jövedelemmel számolhatott.
Második heti számláját tehát három napja köszönet és nyugta ellenében kiegyenlítette, s ez annyit 
jelent, hogy tartózkodása harmadik, terv szerint utolsó hetének derekán járt. Következő vasárnap 
még meghallgatja a kéthetenként visszatérő hangversenyek egyikét, hétfőn pedig Krokowski doktor 
ugyancsak kéthetenként esedékes előadását - mondotta önmagának és unokaöccsének -, kedden 
vagy szerdán pedig elutazik, és magára hagyja Joachimot, szegény Joachimot, akire Rhadamanthys 
még ki tudja, hány hónapot rótt ki, s akinek szelíd, fekete szeme bánatosan elhomályosult, 
valahányszor Hans Castorp szélsebesen közeledő elutazásáról szó esett. Nagy Isten, hová lett a 
szünidő! Elfolyt, elszállt, elrepült - az ember maga sem tudta, hogyan. Utóvégre mégiscsak 
huszonegy nap volt, amit együtt kellett tölteniük, napok hosszú sora, mely eleinte szinte 
beláthatatlannak tetszett. És most egyszerre már csak három vagy négy napocska volt hátra belőle, 
csekélyke maradék, melynek valami kevés súlyt ad ugyan a közönséges hétköznaptól eltérő két 
változat, de mégis már csomagolási és búcsúgondolatok töltik ki. Három hét idefenn annyi, mint a 
semmi, hiszen mindjárt mondták neki, valamennyien. A legkisebb időegység idefenn a hónap, 
mondotta Settembrini, s mivel Hans Castorp látogatása alatta maradt ennek az egységnek, tehát 
voltaképp nem is számít látogatásnak, tisztára pofafürdő, ahogyan Behrens udvari tanácsos 
kifejezte. Talán a fokozott belső égés tette, hogy az idő úgy elrepül idefenn? Ez a gyors iram persze 
vigasztaló lehetett Joachimnak, tekintettel az öt hónapra, mely még előtte áll - feltéve, ha 
megmaradnak az öt hónapnál. De ez alatt a három hét alatt jobban a körmére nézhettek volna az 
időnek, például úgy, ahogyan hőmérőzés közben tették, amikor az előírt hét perc olyan jelentős 
időtartammá nyúlt... Hans Castorp őszintén sajnálta öccsét, hiszen kiolvasta a szeméből, mennyire 
gyászolja baráti társának küszöbönálló elvesztését; igen, szívből sajnálta Joachimot, ha 
meggondolta, hogy szegény most már mindvégig nélküle marad idefenn, ő pedig, Hans Castorp, 
ismét lenn él a síkföldön, és a népeket összekapcsoló közlekedési technika szolgálatában 
tevékenykedik; valósággal égő sajnálkozást érzett, bizonyos pillanatokban úgy belesajdult a melle, 
hogy néha-néha komolyan kétségbe vonta, lesz-e hozzá ereje, hogy egyedül hagyja Joachimot 
idefenn. Igen, ennyire perzselte szívét a sajnálkozás! - s ez lehetett az oka, hogy önként, magától 
egyre ritkábban hozta szóba elutazását; Joachim volt az, aki egyszeregyszer ráterelte a beszélgetést. 
Hans Castorp, mint mondottuk, vele született tapintatával és finomságával a legutolsó percig nem 
akart rágondolni.
- Reméljük - mondta Joachim -, hogy legalább összeszedted magad idefenn, és majd otthon érzed a 
pihenés eredményét.
- Igen, mindenkinek átadom az üdvözleteidet - válaszolta Hans Castorp -, és megmondom, hogy 
legkésőbb öt hónap múlva utánam jössz. Tessék? Úgy érted, hogy én összeszedtem-e magam ez 
alatt a néhány nap alatt? Felteszem. Bizonyos fokig még ilyen rövid idő alatt is kipiheni magát az 
ember. Persze annyi újszerű benyomás ért idefenn, minden tekintetben, és ez testileg is, szellemileg 
is érdekes, de egyben fárasztó is volt, nincs az az érzésem, mintha már feldolgoztam volna őket, és 
akklimatizálódtam volna, pedig hát ez lenne, ugye, a voltaképpeni üdülés előfeltétele. Maria hál' 
istennek a régi, néhány napja megint érzem az ízét; de néha-néha még mindig megpirosodik a 
zsebkendőm, ha orrot fújok, az arcom is átkozottul ég, és ettől a bolond szívdobogástól sem 
szabadulok mindvégig, úgy látom. Nem, akklimatizációról az én esetemben nem is beszélhetünk, 
nem is lehet róla szó ilyen rövid idő alatt. Ahhoz több idő kellene, hogy megszokjam az itteni életet, 
feldolgozzam a benyomásaimat, és akkor aztán kezdődhetne az üdülés meg a fehérjelerakódás. Kár. 
Azt mondom: „kár", mert határozottan hibát követtem el, mikor nem szántam több időt erre a 
tartózkodásra, hiszen elő tudtam volna teremteni. Így bizony attól félek, hogy otthon a síkföldön
mindenekelőtt majd ki kell pihennem a pihenést, és három hétig aludnom kell, olyan elcsigázottnak 
érzem magam néha. És most még ez a bosszantó hurut...
A helyzet tudniillik úgy alakult, mintha Hans Castorpnak hatalmas náthával kellene visszatérnie a 



síkföldre. Megfázott, alighanem a fekvőkúránál, mégpedig - hogy újabb feltételezésbe 
bocsátkozzunk - valószínűleg az esti kinnfekvésnél, mert ezt talán egy hete űzte, a nyirkos, hideg 
idő ellenére, amely elutazása előtt, úgy látszott, sehogy sem akar megjavulni. Tapasztalta azonban, 
hogy rossznak az ilyen időt sem ismerik el, a rossz idő fogalma egyáltalában nem létezik idefenn, 
semmilyen időtől sem félnek, nincsenek rá tekintettel, és mivel a fiatalság lágy, simulékony, és 
könnyen tanulja el mindenkori környezete szokásait, gondolatait, Hans Castorp is kezdte magáévá 
tenni ezt a közönyösséget az időjárással szemben. Ha dézsából ömlik az eső, nem szabad azt hinni, 
hogy a levegő ezáltal kevésbé száraz. És nyilván csakugyan nem volt az, mert Hans Castorp feje 
éppúgy égett, mintha túlfűtött szobában tartózkodnék, vagy sok bort ivott volna. Ami mármost a 
hideget illeti, noha ez sem volt csekélység, nemigen lett volna értelme a szobába menekülni előle, 
mert mivel nem havazott, nem fűtöttek, és így a szobában kuksolni semmivel sem volt kellemesebb, 
mint télikabátban, annak rendje s módja szerint becsomagolva a két kitűnő teveszőr pokrócba, kinn 
feküdni a páholyerkélyen. Éppen megfordítva és ellenkezőleg: ez utóbbi összehasonlíthatatlanul 
kellemesebb volt, mindent egybevetve a legeslegvonzóbb élethelyzet volt, melyet Hans Castorp 
emlékezete szerint valaha is próbált, s ebben a véleményében az sem ingatta meg, hogy holmi 
literánus carbonaro kajánul és kétértelműen „horizontális"-nak nevezte ezt az életmódot. Kivált este 
élvezte, mikor a kis asztalkán mellette égett a lámpa, és az ember jó melegen becsomagolva, ajkai 
közt az újra aromás Maria Mancinival, a berghofbeli fekvőszékek összes nehezen meghatározható 
előnyeinek élvezetében, igaz, fagyos orral s vörös, gémberedett kezében tartva a könyvet (még 
mindig az Ocean Steamships volt) tekintett ki a loggia ívén át a sötétedő völgyre, melyet hol elszórt, 
hol csomókba sűrűsödő fények ékesítettek, s ahonnét majd minden este legalább egy óra hosszat 
muzsika hangzott fel, kellemesen tompított, jól ismert dallamok: operatöredékek, részletek a 
Carmen-ből, A trubadúr-ból A bűvös vadász-ból, jól felépített, lendületes valcerek, indulók, 
melyeknek hangjaira az ember vígan forgatta ide-oda fejét, meg virgonc mazurkák. Mazurka? Nem, 
Marusja volt a neve a rubinköves gyűrű tulajdonosának, és a szomszédos páholyban, a vastag 
tejüveg falon túl, ott feküdt Joachim; Hans Castorp itt-ott egy-egy szót váltott vele, halkan, 
óvatosan - tekintettel a többi horizontális betegre. Joachimnak éppolyan jó dolga volt a maga 
páholyában, mint Hans Castorpnak, noha nem volt muzikális, és így az esti koncerteket, sajnos, 
nem élvezte annyira; ahelyett orosz nyelvkönyvében olvasgatott. Hans Castorp azonban a takaróra 
ejtette az Ocean Steamships-et, és szívbeli odaadással hallgatta a zenét, tetszelegve nézett le 
felépítésének átlátszó mélységébe, és olyan bensőségesen örvendezett egy-egy hangulatosabb, 
érdekesebb dallamötletnek, hogy eközben csak ellenséges indulattal tudott gondolni Settembrininek 
a zenéről tett nyilatkozataira, mint például arra a bosszantó kijelentésére, hogy a zene politikailag 
gyanús - ami igazán nem sokkal jobb, mint Giuseppe nagyatyának az a bizonyos megállapítása a 
júliusi forradalomról meg a világ teremtésének hat napjáról...
Joachim tehát bizonyos fokig nélkülözte a zene élvezetét, és a dohányzás zamatos szórakozása sem 
üdítette; egyébként azonban védetten feküdt ő is páholyában, védetten és megbékélve. A nap véget 
ért, aznap minden véget ért, az ember bizonyosan tudhatta, hogy nem történik már semmi, nem éri 
megrázkódtatás, szívizomzata iránt mi sem támaszt már rendkívüli igényeket. Egyúttal azonban azt 
is bizonyosra vehette az ember, hogy másnap mindez ismét elölről kezdődik, ezért kezeskednek a 
kedvező körülmények, az összezártság, a szabályos életrend; és ez a kettős biztonság és védettség 
fölöttébb jólesett, zenével meg Maria újra megtalált zamatával együtt valóban boldogságos 
helyzetté alakította Hans Castorp számára az esti fekvőkúrát.
Mindez mégsem állt útjában annak, hogy a hospitáns, az elpuhult újonc a fekvőkúrán (vagy 
egyebütt) alaposan meghűljön. Komoly nátha készülődött benne, homloküregében ült, és majd 
szétfeszítette a fejét, nyelvcsapocskája úgy fájt, mintha kisebesedett volna, a levegő nem úgy 
közlekedett a természettől erre rendelt úton, mint máskor, hanem jéghidegen, reszelősen és 
köhögőgörcsöt okozón hatolt át rajta; hangja éjszakán át mintegy szeszes italok mértéktelen 
élvezetétől elégett, síri basszussá változott, és saját bevallása szerint aznap éjjel a szemét sem 
hunyta le, mert garatjának fullasztó szárazsága minduntalan felriasztotta.
- Bosszantó, szörnyen bosszantó - mondta Joachim -, szinte kínos. Tudod, a meghűlést itt nem 
ismerik el, tagadják létezését, hivatalosan nem fordulhat elő a levegő nagy szárazsága miatt, az 



ember mint páciens ugyancsak rosszul járna Behrens-nél, ha meghűléssel jelentkezne nála. Te 
persze más vagy, neked talán jogod van hozzá. Mégis jó lenne, ha el lehetne fojtani a hurutot, 
odalenn a síkföldön tudják a módját, de itt... nem hiszem, hogy itt nagyon érdekelné az orvosokat. 
Beteg ne legyen itt az ember, senki sem törődik vele. Ez régi igazság, most a végén még te is 
megtanulod. Mikor idejöttem, egy hölgy egész héten át a fülét tapogatta, és jajgatott fájdalmában, a 
végén Behrens megnézte, és ennyit mondott: „Legyen nyugodt, nem tuberkulotikus!" És ennyiben 
maradt a dolog. No de lássuk, mit lehetne tenni az érdekedben. Reggel
megmondom a fürdőmesternek, ha feljön. Ez a szolgálati út, ő majd továbbítja, és akkor talán 
történik valami az érdekedben.
Ekképpen okoskodott Joachim; és a szolgálati út csakugyan bevált. Amikor Hans Castorp pénteken 
reggeli sétája után visszatért szobájába, kopogtattak ajtaján, és a következő pillanatban az a 
szerencse érte, hogy megismerkedhetett von Mylendonk kisasszonnyal, vagy - ahogy a 
szanatóriumban nevezték - a "főnökasszony"-nyal; eddig csak távolról látta az örökké elfoglalt 
hölgyet, amint az egyik betegszobából jövet átvágott a folyosón, és eltűnt a szemben levő ajtó 
mögött, vagy futólag pillantotta meg az étteremben, s hallotta mekegő hangját. Most azonban 
személy szerint Hans Castorpnak szólt látogatása, hurutja tette szükségessé; keményen, kurtán, 
csontosan kopogott az ajtón, és belépett, jóformán mielőtt Hans Castorp kimondta a „szabad"-ot; a 
küszöbön még egyszer megállt, és kihajolt, hogy a szobaszámot ellenőrizze.
- Harmincnégy - mekegte cseppet sem tompított hangon. - Ez az. Emberfia, on me dit, que vous 
avez pris froid, I hear you have caught a coll, vi kazsetszja, prosztugyilisz, ich hör, Siesind erkaltet, 
megfázott? Hogy beszéljek magával? Ahá, németül, már látom. Ahá, a fiatal Ziemssen látogatója, 
értem. Sietek a műtőbe. Ott fekszik egy beteg, aki kloroformot kap, és babsalátát evett. Ha az ember 
szeme nincs mindenütt... No és maga, emberfia, azt állítja, hogy meghűlt idefenn? . Hans Castorpot 
meghökkentette az előkelő hölgy beszédmódja. Míg beszélt, szinte átsiklott a saját szavain, orrát 
szimatolva légnek vetette, és nyugtalanul forgatta ide-oda fejét, gurító, hurkos mozdulattal, mint 
vadállat a ketrecben, szeplős jobb kezét pedig lazán összezárt ujjakkal, hüvelykkel fölfelé, 
csuklóból lóbálta maga előtt, mintha azt akarná mondani: „Gyorsan, gyorsan! Ne figyeljen arra, 
amit mondok, hanem beszéljen, hogy aztán mehessek!" Negyven és ötven közt lehetett, csenevész, 
formátlan nőszemély volt, öves, fehér klinikai köpeny volt az öltözéke, mellén gránátokkal kirakott 
keresztet viselt. Nővérfityulája alól gyér vöröses haj látszott ki, vizenyőskék, gyulladásos szeme (az 
egyiken ráadásul egy majdnem érett árpa is ült) bizonytalanul, tétován nézett, orra tömpe volt, szája, 
mint a békaszáj, s alsó ajkát, mely ferdén kiállt, beszéd közben lapátolón mozgatta. Hans Castorp 
azonban a vele született emberbaráti, hosszútűrő s bizakodó szerénységgel nézegette.
- Szóval miféle meghűlés ez, he? - kérdezte megint a főnökasszony, és megpróbálta tekintetét 
áthatóvá tenni, ez azonban nem sikerült, mert mindig elkalandozott. - Nem szeretjük az efféle 
meghűlést. Gyakran szokott meghűlni ? Az unokaöccse is gyakran hűlt meg? Hány éves? 
Huszonnégy? Ez a kritikus kor. És most feljön ide és meghűl? Ebben az esetben ne beszéljünk 
meghűlésről, tisztelt emberfia, ez amolyan lenti lárifári. (A „lárifári" szó különösen kalandosan, 
fertelmesen szólt a szájából, ahogy alsó ajkával lapátolva kipréselte.) Gyönyörű hurutja van, a 
légutak hurutosak, ezt elismerem, látszik a szemén. (És megint megpróbált átható tekintettel a 
szeme közé nézni, de ezúttal se nagyon sikerült.) De a hurut nem a hidegtőljön, hanem fertőzés 
okozza, amire az ember hajlamos, most már csak az a kérdés, hogy ártatlan fertőzésről van-e szó, 
vagy kevésbé ártatlanról, minden egyéb lárifári. (Már megint ez a fertelmes lárifári!) Lehet persze, 
hogy maga inkább az ártatlan fertőzésekre hajlamos - folytatta a főnökasszony, és ránézett az érett 
árpájával, Hans Castorp maga sem tudta, hogyan. - Tessék, itt van egy ártatlan fertőtlenítőszer. 
Talán használ. - Övén csüngő fekete bőrtáskájából kis csomagot vett elő, és az asztalra tette. 
Formamint volt. - Egyébként felhevültnek látszik: mintha láza volna. - És változatlanul az arcát 
kémlelte, de tekintete mindig félresiklott.
- Megmérte magát ?
Hans Castorp nemmel válaszolt.
- Miért nem? - kérdezte a főnökasszony, és ferdén előretolt alsó ajkát állva hagyta a levegőben...
Hans Castorp megnémult. Ez a kedves, jó fiú olyan fiatal volt még, hogy úgy tudott elhallgatni, 



mint a nebuló, aki a padban áll, nem készült és hallgat.
- Sose szokott hőmérőzni ?
- De igen, főnökasszony. Ha lázam van.
- Emberfia, hiszen az ember azért hőmérőzik, hogy megtudja, van-e láza. És most a nézete szerint 
nincsen?
- Nem tudom, főnökasszony, igazán nem tudom megállapítani. Egy kicsit égek és borzongok már, 
amióta ide feljöttem.
- Ahá. És hol a hőmérője?
- Nincs nálam hőmérő, főnökasszony, kérem. Minek, hisz én csak látogatóba jöttem, egészséges 
vagyok.
- Lárifári! Azért hívatott, mert egészséges ?
- Nem azért - válaszolta Hans Castorp udvariasan mosolyogva -, hanem azért, mert egy kicsit...
- .. .meghűltem. Tudjuk. Láttunk már efféle meghűlést. Tessék! - mondotta, megint táskájában 
kotorászott, és két hosszúkás bőrtokot húzott ki belőle, egy feketét meg egy vöröset, s azokat is 
letette az asztalra. - Ez itt három frank ötvenbe kerül, ez meg öt frankba. Az ötfrankossal persze 
jobban jár. Az egy életre szóló beszerzés, ha gondosan bánik vele.
Hans Castorp mosolyogva fölvette az asztalról a vörös bőrtokot, és kinyitotta. Takarosan, mint egy 
ékszer, simult a kis üvegholmi a vörös bársonybélés pontosan alakjához szabott mélyedésébe. Az 
egész fokokat
piros, a tizedeket fekete vonalkák jelezték. A számok is pirosak voltak, a cső alsó, elvékonyodó 
részében tükrös higany csillogott. A higanyoszlop mélyen, hűvösen állt, messze az állati test 
normálhőmérséklete alatt.
Hans Castorp tisztában volt vele, mivel tartozik magának és tekintélyének.
- Ezt veszem - szólt anélkül, hogy a másikat egy pillantásra is méltatta volna. - Az ötfrankost. 
Szabad mindjárt...
- Helyes! - mekegte a főápolónő. - Fontos beszerzéseknél nem szabad sajnálni a pénzt. Nem sürgős, 
a számlára kerül. Adja ide, előbb lerázzuk, lekergetjük... Így, ni. - Kivette Hans Castorp kezéből a 
hőmérőt, többször is a levegőbe bökött vele, és még lejjebb hajtotta a higanyt, harmincöt alá.
- Majd fölemelkedik, felvándorol Merkurius! - mondta. - Tessék, itt a szerzeménye! Tudja, ugye, 
hogy szokás minálunk? A tisztelt nyelve alá, hét percre, naponta négyszer, és jól összezárni 
körülötte a drágalátos ajkait. Agyő, emberfia! Szép eredményeket kívánok! - És már ott sem volt.
Hans Castorp meghajolt utána; aztán ott állt az asztalnál, és hol az ajtóra nézett, amelyen át a 
főnökasszony eltűnt, hol a szerszámra, melyet otthagyott. „Ez volt hát von Mylendonk 
főnökasszony - gondolta. - Settembrini nem állhatja, s való igaz, megvannak a kellemetlen oldalai. 
Az az árpa nem valami díszes, egyébként azonban nyilván nem állandó. De miért szólít mindig 
„emberfiá"-nak? Furcsa bizalmaskodás! És lám, eladott nekem egy hőmérőt, mindig van néhány 
darab a zsebében. Itt állítólag mindenütt kapható hőmérő, minden boltban, ott is, ahol nem várná az 
ember, Joachim megmondta. De egy lépést sem kellett érte tennem, magától hullott az ölembe." 
Kivette tokjából a kecses kis holmit, szemügyre vette, aztán izgatottan végigsétált vele a szobán. 
Szíve hevesen, gyorsan dobogott. Ránézett a nyitott erkélyajtóra, majd egy mozdulatot tett a 
szobaajtó felé: ösztönösen vágyott rá, hogy átmenjen Joachimhoz, de meggondolta magát, és újra 
megállt az asztalnál. Torkát köszörülte, hogy kipróbálja, mennyire fátyolos a hangja. Aztán 
köhögött. „Hiába, meg kell néznem, van-e náthalázam" - mondta, s azzal gyorsan szájához emelte a 
hőmérőt, nyelve alá dugta higannyal tele, hegyes végét; a másik vége rézsűt felfelé állt ki a 
szájából, s ajkát szorosan köréje zárta, nehogy a külső levegő behatolhasson. Aztán karórájára 
nézett; fél tíz múlt hat perccel. És várni kezdte a hét perc elmúltát.
„Egy másodperccel se legyen több - gondolta -, se kevesebb. Énbennem megbízhatnak, fölfelé 
éppúgy, mint lefelé. Az én hőmérőmet nem kell »néma nővér«-rel fölcserélniük, mint azét a lányét, 
akiről Settembrini mesélt... Ottilie Kneifernek hívták." És föl-alá járkált a szobában, nyelvével 
leszorítva a hőmérőt.
Az idő vánszorgott, tartama végtelennek tetszett. Mikor először nézte meg az órát, még csak két és 
fél perc múlt el, pedig már attól tartott, elmulasztja a pillanatot. Százféléhez kezdett, tárgyakat vett 



föl helyükről és tett le újra, kilépett az erkélyre - anélkül, hogy Joachimnak átszólt volna -, 
végignézett a tájon, a magasan fekvő völgyön, melynek alakzatai, csúcsai, gerincei és falai egytől 
egyig régi jó ismerősökké lettek: balra a Brehmenbühl előreugró kulisszája, melynek háta 
meredeken esett a telep felé, s oldalait havasi legelővel váltakozó fenyves borította; jobbra a völgyet 
- innét nézve - délen elzárni látszó Alteinwand, meg a többi, amelynek nevét szintén megtanulta 
már; lenézett a kert útjaira és virágágyaira, a mesterséges sziklabarlangra, az ezüstfenyőre, fülelt a 
suttogásra, mely a kúrázó vendégekkel megtelő fekvőcsarnokból hatolt fel, végül visszament a 
szobába, igyekezett jobban elhelyezni szájában a kis üvegeszközt, karját előrerántva, visszatolta 
csuklójáról a kabátja ujját, s könyökben meghajlítva, szeme elé emelte alsó karját. Nagy üggyel-
bajjal, mintegy tologatva, taszigálva, rugdosva, eltelt hat perc. Mivel azonban most a szoba közepén 
állva ábrándozásba merült, és szabad folyást engedett gondolatainak, az utolsó fennmaradó perc 
észrevétlenül, cicatalpon suhant el, újabb karmozdulat adta tudtára Hans Castorpnak titkos 
elszökését, s már kissé késő is lett, már a nyolcadik perc harmadrésze is elmúlt, mire Hans Castorp - 
azzal a meggondolással, hogy ez itt mit sem árt, s az eredményen úgysem változtat - kirántotta 
szájából a hőmérőt, és tétova pillantással rámeredt.
Nem látta mindjárt, hogy mit mutat, a higany fénye összeesett a lapítottan gömbölyded üvegköpeny 
fényvisszaverődésével, hol igen magasnak látszott az oszlop, hogy úgy tetszett, mintha egyáltalán 
nem is volna; Hans Castorp szeméhez emelte az eszközt, ide-oda forgatta, és nem látott semmit. 
Végül, egy szerencsés fordulattal, megvilágosodott előtte a kép, igyekezett megrögzíteni, és agya 
lázas munkájával felfogni. Igen, Merkurius valóban kiterjedt, erősen kiterjedt, az oszlop eléggé 
magasra emelkedett, több tizedvonalkával állt a test normális hőmérsékletének határa felett: Hans 
Castorpnak 37,6-ja volt.
37,6 fényes délelőtt, tíz és fél tizenegy közt - ez sok, ez kétségkívül hőemelkedés, láz, fertőzés 
következtében, mely iránt fogékonynak mutatkozott; most már csak az a kérdés, milyen természetű 
ez a fertőzés. 37,6... többje Joachimnak sem volt, senkinek sem volt több, kivéve aki mint súlyos 
beteg vagy moribundus az ágyat nyomta, sem a pneumothoraxos Hermine Kleefeldnek, sem... sem 
Madame Chauchat-nak. Az ő, Hans Castorp esetében persze ez nem egészen az igazi - puszta 
náthaláz, ahogy odalenn nevezik. De azért a kétféle lázat nemigen lehet pontosan 
megkülönböztetni, szétválasztani; Hans Castorp határozottan kétségbe vonta, hogy csak azóta lázas, 
amióta meghűlt, s most utólag már sajnálta, hogy Merkuriust nem kérdezte meg már sokkal előbb, 
mindjárt az első napokban, amint az udvari tanácsos ajánlotta. Ez bizony
okos tanács volt, amint most kitűnt, és Settembrininek nem volt igaza, hogy olyan csúfosan 
hahotázott rajta - Settembrini, aki olyan nagyra van a köztársasággal meg a szép stílussal. Hans 
Castorp fittyet hányt a köztársaságnak meg a szép stílusnak, ellenben újra meg újra ellenőrizte a 
hőmérő állását; néha elveszítette, a tükröződés elvakította, s olyankor buzgó ide-oda forgatással 
kereste meg újra: semmi kétség, 37,6-ot mutat, és méghozzá kora délelőtt!
Erős megindultság vett erőt rajta. Néhányszor végigmérte a szobát, a hőmérőt kezében tartva, de 
vízszintesen - nehogy merőleges rázkódtatásokkal megzavarja állását, aztán rendkívüli óvatossággal 
lefektette a mosdóra, és - mi egyebet is tehetett volna az adott pillanatban - kabátostul kivonult az 
erkélyre. Ültében maga köré dobta a pokrócokat, úgy, ahogyan tanulta, oldalról és alulról, egyiket a 
másik után, immár gyakorlott kézzel, aztán mozdulatlanul feküdt, a villásreggeli óráját és Joachim 
beléptét várva. Néha-néha elmosolyodott, olyasformán, mintha valakire rámosolyogna. Mellkasa 
szorongva-remegve tágult, s olyankor köhögés tört fel hurutos melléből.
Joachim még fekve találta, amikor tizenegykor, a gong szavára átjött, hogy villásreggelihez hívja.
- Nos?... - kérdezte meglepetten, s odalépett fekvőszékéhez ...
Hans Castorp nem válaszolt mindjárt, csak nézett maga elé. Kisvártatva így szólt:
- Tudod, mi a legújabb? Hőemelkedésem van.
- Mit jelentsen ez? - kérdezte Joachim. - Lázasnak érzed magad?
Hans Castorp ezúttal is váratta kis ideig a válaszra Joachimot, majd vontatottan a következőket 
felelte:
- Lázasnak, öregem, már jó ideje érzem magam, már amióta megjöttem. Most azonban nem 
szubjektív érzésről van szó, hanem objektív megállapításról. Megmértem magam.



- Megmérted magad? De hát mivel?! - kiáltott fel Joachim ijedten.
- Természetesen hőmérővel - válaszolta Hans Castorp kissé gúnyosan, szigorúan. - A 
főnökasszonytól vettem. Sehogy sem értem, miért szólítja az embert minduntalan „emberfiá"-nak; 
cseppet sem udvarias. De mindenesetre egy igen jó minőségű hőmérőt adott el nekem egyik percről 
a másikra, és ha a saját szemeddel akarsz meggyőződni róla, hogy mit mutat, hát ott fekszik a 
mosdón. Minimális hőemelkedés.
Joachim sarkon fordult, és bement a szobába. Csakhamar visszajött:
- Bizony, 37 egész 5 tizedet mutat - mondta tétován.
- Akkor valamicskét visszament - vágta rá Hans Castorp. - Hat tizeden állt.
- Semmi esetre sem mondható minimálisnak délelőttre - jelentette ki Joachim. - Szép kis história - 
mondta, és úgy állt ott unokabátyja fekhelye mellett, ahogy az ember a „szép kis históriák" előtt 
állni szokott, karját derekára támaszva, fejét leszegve. - Alighanem ágyba kell feküdnöd. Hans 
Castorp erre már készen volt a válasszal.
- Nem látom be - mondta -, miért kellene nekem 37,6-tal lefeküdnöm, amikor te és sokan mások, 
akiknek ugyanennyi a hőmérsékletük... amikor mind fenn szaladgáltok.
- Az mégis más - válaszolta Joachim. - A te lázad heveny és ártatlan. Náthaláz.
Hans Castorp most már pontokba szedte a mondanivalóját.
- Először - mondta -, először is nem látom be, miért kellene ártatlan lázzal... feltéve, hogy ilyen 
egyáltalában létezik... miért kellene ártatlan lázzal ágyban maradni, másféle lázzal pedig nem. 
Másodszor pedig mondtam már, hogy a náthámmal sem érzem magam forróbbnak, mint amilyen 
már addig is voltam. Az az álláspontom - fejezte be -, hogy 37,6 mindenképpen 37,6. Ha ti fenn 
szaladgáltok vele, akkor én is megtehetem.
- De hiszen nekem is négy hétig feküdnöm kellett, amikor jöttem - vetette ellene Joachim. - És csak 
akkor volt szabad fölkelnem, amikor kitűnt, hogy a hőemelkedésem a fekvéstől sem múlik el.
Hans Castorp mosolygott.
- No és? - mondta. - Gondolom, a te eseted mégiscsak más! Úgy látom, ellentmondásokba 
keveredel. Előbb különbséget teszel, aztán meg egyenlőségi jelet. Ez puszta lárifári...
Joachim megpenderült a sarkán, s mikor újra Hans Castorp felé fordult, meglátszott, hogy 
napbarnította arca még egy árnyalattal sötétebb színt öltött.
- Szó sincs róla - mondotta. - Nem teszek egyenlőségi jelet, te zavarosfejű! Csak azt mondom, 
nyomorultul meg vagy fázva, hallatszik a hangodon, és le kellene feküdnöd, hogy megrövidítsd a 
folyamatot, minthogy a jövő héten haza akarsz menni. De ha nem akarsz... már úgy értem, ha nem 
akarsz lefeküdni, énfelőlem fenn is maradhatsz. Igazán nem írom elő neked az életmódodat. Most 
mindenesetre menjünk tízóraizni. Siess, elmúlt tizenegy.
- Az ám! Gyerünk! - szólt Hans Castorp, és ledobta magáról a takarót. Bement a szobába, 
végighúzta haján a kefét; miközben ezt tette, Joachim még egyszer megnézte a hőmérőt, s Hans 
Castorp messziről figyelte. Aztán szótlanul leballagtak, s megint ott ültek rendes helyükön, az 
étteremben, amely - mint ebben az órában mindig - fehérlett a sok tejtől.
Amikor a törpe pincérlány elébe tette a kulmbachi sört, Hans Castorp komolyan, lemondón 
visszautasította. Ma inkább nem iszik sört, mondotta, nem, köszöni szépen, semmit sem iszik, 
legfeljebb egy korty vizet. Az ügy feltűnést keltett. Hogyhogy? Miféle újítás? Miért nem iszik sört? 
- Egy kis hőemelkedés, vetette oda Hans Castorp. 37,6. Minimális.
Fölemelt mutatóujjakkal fenyegették - nagyon furcsa volt! Huncutul félrehajtották a fejüket, 
kacsintottak, s mutatóujjukat fülük magasságában mozgatták ide-oda, mintha pajzán, illetlen dolgok 
kerülnének napvilágra olyasvalakiről, aki eddig az ártatlant játszotta. „Nono, Castorp úr! - mondta a 
tanárnő, és pelyhes arca kipirult, ahogy mosolyogva fenyegette. - Szépeket hallunk itt magáról! No, 
megálljon!" - Frau Stöhr is megintette tömpe, vörös csutkaujjával, melyet orrához emelt. „Ejnye-
bejnye, temperája van a vendég úrnak! Noiszen, maga is megéri a pénzét, maga korhely!" Még az 
asztal felső végén ülő nagynéni is tréfásan, cinkosan intett feléje, mikor eljutott hozzá a hír; a csinos 
Marusja, aki addig ügyet sem vetett rá, előrehajolt s úgy nézte kerek, nagy, barna szemével, 
narancskendőjét szájához szorítva, s ő is fölemelte mutatóujját; még Blumenkohl doktor sem 
zárkózhatott el a közhangulat elől, amikor Frau Stöhr elmondta neki a dolgot, ő is csatlakozott az 



általános mozdulathoz, igaz, anélkül, hogy ránézett volna Hans Castorpra eközben. Csak Miss 
Robinson mutatkozott részvétlennek és elzárkózónak, mint mindig; Joachim illedelmes képet 
vágott, és nem nézett föl a tányérjáról.
Hans Castorpnak hízelgett az incselkedés, de kötelességének érezte, hogy szerényen elhárítsa. „Ó, 
nem - mondotta. - Tévednek, az esetem a lehető legártatlanabb, náthás vagyok. Amint látják, 
könnyezik a szemem, hurutos a mellem, fél éjszaka köhögök, mondhatom, kellemetlen..." De 
asztaltársai nem fogadták el a mentegetőzést, nevettek, legyintettek, efféléket kiáltottak feléje: „Jó, 
jó, kifogás, szófiabeszéd, náthaláz, tudjuk, ismerjük!" Azután pedig valamennyien egyetértve 
követelték, hogy Hans Castorp haladéktalanul jelentkezzék orvosi vizsgálatra. A hír valósággal 
föllelkesítette őket; villásreggeli közben a hét asztal közül az övéknél volt a legélénkebb a társalgás. 
Kivált Frau Stöhr fecsegett szertelenül, megátalkodottan, buta arca, pörsenéses bőre pipacsszínűre 
pirult blúza nyakfodra fölött; a köhögés örömeiről értekezett, mert hát a köhögésnek tagadhatatlanul 
van szórakoztató, élvezetes oldala, amikor az ember mellében mélyen lenn gyűlik, növekszik az 
inger, és az ember görcsösen, préselve szinte lenyúl a mélybe, hogy az ingert kielégítse - olyasféle 
szórakozás ez, mint a tüsszentés, ha a csiklandás nőttön-növekszik, ellenállhatatlanná fokozódik, az 
ember mámoros arccal néhányszor hevesen ki-be lélegzik, végül kéjesen átengedi magát a 
gyönyörnek, és az áldott kitörésben megfeledkezik a világról. Néha kétszer, háromszor is megesik 
egymás után. Ezek az élet ingyen élvezetei, idetartozik például az is, hogy az ember tavasszal a 
fagyását vakarja, mikor olyan szörnyen viszket - bensőségesen, kegyetlenül vakarja, amíg kiserken 
a vér, dühödten, kéjesen; és ha az ember történetesen a tükörbe néz közben, torz ördögpofát lát.
Ilyen fertelmesen, nyíltan beszélt a műveletlen Frau Stöhr, míg a rövid, noha tartalmas 
mellékétkezés véget nem ért. Utána a két fiatalember második délelőtti sétájára indult, le Davos-
Platzba. Joachim magába zárkózott, Hans Castorp pedig nagyokat nyögött a náthától, és krákogott 
berozsdált melléből. Hazafelé menet Joachim megszólalt:
- Tudod, mit javaslok? Ma péntek van, holnap ebéd után megyek rendes havi vizsgálatra. Ez nem 
általános kivizsgálás, de Behrens egy kicsit megkopogtat, és Krokowskival feljegyezteti, amit talál. 
Lejöhetnél velem, és megkérhetnéd, hogy egyúttal téged is hallgasson meg. Elvégre nevetséges... ha 
otthon volnál, bizonyosan elhívnád Heidekindet. Itt pedig két specialista van a háznál, te meg fenn 
szaladgálsz, és azt sem tudod, hányadán vagy, milyen mélyen ül a hurutod, és nem tennéd-e jobban, 
ha ágyba feküdnél.
- Helyes - válaszolta Hans Castorp. - Ahogy gondolod. Mért ne tehetném? Meg aztán érdekel is, 
hogy részt vegyek egyszer egy orvosi vizsgálaton.
Ebben tehát megállapodtak; s amikor fölértek a szanatóriumhoz, a véletlen éppen úgy hozta 
magával, hogy összetalálkoztak Behrens udvari tanácsossal, és így kedvező alkalom adódott, hogy 
személyesen előadhassák kérésüket.
Behrens az épületből jött, nyurgán, görnyedten, keménykalapja tarkójára tolva, szájában szivar, kék 
arccal és könnyben úszó szemmel; nagy lendülettel jött - éppen magánpraxisára indult, 
látogatásokat készült tenni a telepen, miután - mint monda - a műtőben elvégezte aznapi teendőit.
- Jó étvágyat, uraim! - köszöntötte a két fiatalembert. - Örökké munkában? Mi hír odakint a 
nagyvilágban? Épp egy egyenlőtlen párviadalból jövök, késsel, csontfűrésszel... komoly ügy, 
kérem, bordareszekció! Azelőtt ötven százalék otthagyta a fogát. Most már ismerjük a dörgést, de 
azért bizony akárhányszor megesik, hogy mortis causali [10] idő előtt össze kell pakolnunk. No, ez 
a mai értette a tréfát, az adott pillanatban derekasan állta a sarat... Pokoli dolog, kérem, egy ilyen 
emberi mellkas, amelyik már nem is mellkas, hanem lágyrész, tetszik tudni, nem valami díszes, az 
idea tompulata, hogy úgy mondjam. No és maga? Hogy szolgál becsessége? Jobb így kettecskén, 
mi, Ziemssen, vén róka? No és maga miért sírdogál,
kéjutazó úr? - fordult hirtelen Hans Castorphoz. - A nyilvános sírás nincs megengedve erre 
mifelénk. Tiltja a házirend. Jól néznék ki!
- Ez csak a náthám, tanácsos úr - felelte Hans Castorp. - Igazán nem is tudom, hogy történt, de 
szörnyen megfáztam. Hurutos vagyok köhögök, alaposan nyomja a mellemet.
- Úgy - mondta Behrens. - Nem ártana, ha egy értelmes orvost konzultálna.
Ezen jót nevettek, és Joachim válaszolt is rá, sarkát összezárva:



- Éppen ez volt a szándékunk, tanácsos úr. Holnap úgyis megyek vizsgálatra, és meg akartuk 
kérdezni, lenne-e olyan jó, és sorra venné mindjárt a bátyámat is. Tudniillik az a kérdés, hogy 
elutazhat-e kedden...
- Örömest! - felelte Behrens. - Szíves ör-römest! Már rég kellett volna. Ha már itt van valaki, 
vállalja ezt is. De hát az ember nem szeret tolakodni. Tehát holnap kettőkor, mindjárt abrakolás 
után!
- Tudniillik lázas vagyok - tette még hozzá Hans Castorp.
- No, ne mondja! - kiáltott fel Behrens. - Azt kívánja, hogy meglepődjem? Azt hiszi, nincs szemem? 
- És ormótlan mutatóujjával véraláfutásos, könnyben úszó, dülledő kék szemére mutatott. - No, és 
mennyi a láza, ha szabad kérdeznem?
Hans Castorp szerényen megnevezte a számot.
- Délelőttre nem is rossz. Kezdetnek nem is tehetségtelen. No hát akkor párosával sorakozz, holnap 
kettőkor! Megtiszteltetésül szolgál. Isten áldása legyen a táplálékfelvételükön! - Azzal hajlott 
térdekkel, karjával evezve nekiindult a lejtős útnak ; szivarjából füstcsóva lengedezett hátrafelé.
- Ezt tehát kívánságod szerint megbeszéltük - állapította meg Hans Castorp. - Jobban nem is 
sikerülhetett volna. Most tehát megállapodtunk. Sokat valószínűleg ő sem segíthet rajtam, 
legföljebb fölír valami köptetőt vagy édesgyökérteát, de azért mégis jólesik az orvosi támogatás, ha 
az ember olyan kutyául érzi magát, mint én. De miért szellemeskedik mindig? Eleinte mulattatott, 
de hosszabb időre nem kellemes hallgatni. „Isten áldása legyen a táplálékfelvételükön!" Micsoda 
zagyvaság! Isten áldását lehet kérni az „étkezés"-re, mert az étkezés úgyszólván poétikus kifejezés, 
mint „mindennapi kenyér", és ezért megfér az áldással. De „táplálékfelvétel", az tisztára fiziológia, 
és erre Isten áldását kérni egyenesen csúfolódás és káromlás. Azt sem látom szívesen, ha szivarozik, 
van benne valami aggasztó, mert tudom, hogy árt neki, mélabússá teszi. Settembrini azt mondta 
róla, hogy a vidámsága erőltetett, márpedig Settembrini született kritikus, helyesen ítéli meg a 
dolgokat, azt meg kell adni. Talán nekem is többet kellene bírálnom, és nem kellene mindent úgy 
vennem, ahogy van, ebben Settembrininek igaza lehet. De az ember néha bírálattal, kifogással, 
jogos bosszúsággal kezdi, és aztán közbejön valami egészen más, aminek semmi köze bírálathoz, és 
akkor a szigorú erkölcsnek befellegzett, és az ember már unja és fitymálja a köztársaságot meg a 
szép stílust...
Elmefuttatása érthetetlen mormolásba fúlt, maga sem volt tisztában vele, mit akar mondani. 
Joachim rásandított, s válaszképpen csak ennyit mondott: „A viszontlátásra", azzal széjjelváltak, s 
ki-ki ment szobájába, erkélyére.
- Mennyi? - kérdezte egy idő múlva halkan Joachim, holott nem is látta, hogy Hans Castorp ismét 
elővette hőmérőjét... És Hans Castorp közönyösen válaszolt:
- Semmi újság.
Mert belépésekor csakugyan mindjárt fölvette a reggel beszerzett csinos kis tárgyat a mosdóról, 
függőleges rázásokkal megsemmisítette a 37,6-ot, amely immár eljátszotta szerepét, s aztán, mint 
vén szanatóriumi róka, szájában az üvegszivarral vonult ki az erkélyre fekvőkúrázni. De nagyratörő 
várakozásai ellenére, s noha teljes nyolc percig tartotta nyelve alatt az eszközt, Merkurius nem 
terjedt ki jobban, megint csak 37,6-ot mutatott - ami egyébként tagadhatatlanul láz volt, ha nem is 
magasabb, mint kora délelőtt. Ebéd után 3 7,7-ig emelkedett a fénylő oszlopocska, este, mikor a 
beteget kifárasztották a nap izgalmai és újdonságai, 37,5-nél megállapodott, s másnap kora reggel 
csak 37-et mutatott, hogy déltájban ismét elérje az előző napi szintet. Ilyen események közepette 
érkezett el a szombat déli főétkezés és ennek végeztével az orvosi vizsgálat megbeszélt órája.
Hans Castorp később emlékezett rá, hogy Madame Chauchat aznap ebédhez nagygombos, szegett 
zsebű, aranysárga szvetterben jelent meg, amely új volt, legalábbis Hans Castorp számára új; mikor 
belépett - elkésve, mint mindig -, jellegzetes módján, melyet Hans Castorp már olyan jól ismert, egy 
másodpercre szembefordult a teremmel, és „megmutatkozott". Aztán asztalához osont, mint ötször 
napjában, puha mozdulatokkal leült, és beszélgetve enni kezdett; Hans Castorp éppúgy, mint 
mindennap, de talán még fokozottabb figyelemmel, elnézte feje mozgását, nyakszírtje hajlatát, háta 
ernyedt tartását, ahogy a rézsút köztük levő asztal végén ülő Settembrini háta mögött átnézett a jó 
orosz asztalhoz. Madame Chauchat a maga részéről ebéd közben egyetlenegyszer sem fordult hátra 



a terem felé. Amikor azonban elköltötték a desszertet, és a terem jobb oldali végében, a rossz orosz 
asztal közelében levő fali ingaóra elütötte a kettőt, akkor Hans Castorp megmagyarázhatatlan 
megrendülésére mégiscsak megtörtént: mialatt az óra kettőt ütött - egyet, aztán még egyet -, a vonzó 
beteg lassan megfordította a fejét és egy kissé a felsőtestét is, és vállán át
feltűnően és leplezetlenül átnézett Hans Castorp asztalához - méghozzá nem is általában az asztalra, 
nem, félreérthetetlenül és személy szerint őrá nézett, zárt ajka, keskeny Pribislav-szeme körül 
mosolygás játszadozott, mintha azt mondaná: „Nos? Itt az ideje. Nem mégy?" (Mert ha csak a 
szemek beszélnek, a párbeszéd tegeződve folyik, akkor is, ha az ajak még a „magá"-ig sem jutott 
el.) És ez az eset lelke mélyéig megrendítette, felkavarta Hans Castorpot; nem akart hinni a 
szemének, s elképedve meredt előbb Madame Chauchat arcára, majd, tekintetét fölemelve, haja 
fölött a semmibe. Hát tudja Madame Chauchat, hogy két órára bemondta magát vizsgálatra? Úgy 
nézett rá, mintha tudná. Pedig ez csaknem éppoly valószínűtlen volt, mint az, hogy megsejtette 
volna, hogy a fiatalember éppen akkor, egy perccel az óra ütése előtt, azt latolgatta magában, ne 
üzenje-e meg Joachimmal Behrensnek, hogy meghűlése máris sokat javult, és az orvosi vizsgálatot 
fölöslegesnek tartja... Ez az ötlet persze ama kérdő mosoly hatására elhervadt, előnyei visszataszító 
unalomba fúltak. A következő másodpercben pedig Joachim már az asztalra tette összecsavart 
szalvétáját, felhúzott szemöldökkel intett Hans Castorpnak, meghajolt asztaltársaik felé, és 
megindult kifelé; Hans Castorp pedig belsőleg támolyogva, noha kifelé szilárd léptekkel követte 
azzal az érzéssel, hogy az a pillantás és az a mosoly még mindig a hátának szegeződik.
Előző délelőtt óta egy szót sem ejtettek elhatározásukról, s most is hallgatva mentek egymás 
mellett. Joachim sietett; a kitűzött időpont elmúlt, Behrens tanácsos úr pedig ragaszkodott a 
pontossághoz. Végigmentek a földszinti folyosón, az „Igazgatóság" feliratú ajtó mellett el, majd a 
fényesre kefélt, linóleummal borított tiszta lépcsőn „le"-mentek az alagsorba. Joachim kopogott a 
lépcsővel szemben levő ajtón, melyen porcelán tábla jelezte, hogy ez a rendelő bejárata.
- Tessék! - szólt ki Behrens, az első szótagot erősen megnyomva. A szoba közepén állt, fehér orvosi 
köpenyben, jobbjában a fekete hallgatócső, mellyel combját ütögette.
- Tempó, tempó - mondotta, könnyben úszó szemét az ingaórára függesztve. - Un poco piu presto, 
signori! [11] Nem kizárólag nagyságtok kedvéért vagyunk itt!
Az ablak előtt, a kettős íróasztalnál Krokowski doktor ült, arca viaszsápadtan ütött el fekete 
lüszterzubbonyától, az asztal lapjára könyökölt, egyik kezében a tollat fogta, a másik a szakállába 
mélyedt; papírlapok feküdtek előtte, valószínűleg Joachim kórlapja. Tompán, részvétlenül pillantott 
a belépőkre, az olyan ember pillantásával, aki csak asszisztáló minőségben van jelen.
- No, ide azzal a minősítőlappal! - szólt a tanácsos válaszul Joachim bocsánatkérésére, s kivette 
kezéből lázgörbéjét, hogy átnézze, míg a páciens sietve lemeztelenítette felsőtestét, és ruhadarabjait 
felaggatta az ajtó mellett álló fogasra. Hans Castorppal senki sem törődött. Egy ideig álldogált, 
aztán leült egy bojtos karfájú, régimódi kis karosszékbe, egy asztalka mellé, amelyen vizeskancsó 
volt. A fal mellett könyvespolcok álltak, bennük széles hátú orvosi könyvek és aktagyűjtők. 
Ezenkívül csak egy fehér viaszosvászonnal bevont, igazítható magasságú sezlon állt a szobában, 
fejpárnájára fehér papírszalvéta volt terítve.
- Hét-hét, hét-kilenc, hét-nyolc - mormolta Behrens, a heti láztáblázatokat lapozgatva, melyekre 
Joachim hűségesen felrótta napi ötszöri mérésének eredményét. - Még mindig egy kicsit illuminált 
állapotban van, kedves Ziemssen, nem mondhatnám, hogy a múltkor óta szolidabb lett. („A 
múltkor": ez négy héttel ezelőtt volt.) Még mindig nincs detoxikálva - mondta. - Hiába, ez nem 
megy máról holnapra, varázsolni mi sem tudunk.
Joachim bólogatott, és csupasz vállát vonogatta, noha azt is vethette volna ellene, hogy hiszen ő 
nem tegnap óta van idefenn.
- No és hogy állunk azzal a szúrással a jobb hilusban, ahol mindig élesebben hangzott? Jobb? Jöjjön 
ide! Egy kicsit bekopogtatunk magához, ha szabad. - Azzal megkezdte mellkasának kopogtatását.
Behrens tanácsos szétvetett lábbal hátradőlve, hallgatócsövét hóna alá fogva látott neki a 
vizsgálatnak. Előbb fent kopogtatott Joachim jobb vállánál; csuklóból kopogtatott, jobb keze 
hatalmas középső ujját kalapácsnak használta, s balját támaszul alkalmazta. Aztán lement a lapocka 
alá, oldalt, középen, alul kopogtatta végig a beteg hátát, s a jól idomított Joachim fölemelte a karját, 



hogy hóna alatt is megkopogtattassa magát. Majd ugyanez ismétlődött a bal oldalon, s mikor ezzel 
is elkészült, a tanácsos „fordulj"-t vezényelt, hogy a beteg mellét is végigkopogtassa. Fent a 
nyakánál kezdte, közvetlenül a kulcscsont alatt, azután végigment az egész mellen, előbb 
jobboldalt, aztán pedig baloldalt. Amikor megelégelte a kopogtatást, áttért a hallgatózásra, 
hallgatócsövének felső végéhez illesztette fülét, s alsó végével végigjárta Joachim mellét, hátát, 
mindenütt, ahol az előbb kopogtatott. Joachim eközben felváltva hol mélyen lélegzett, hol parancsra 
köhögött, s ez nyilván nagyon megerőltette, mert kifulladt, és a szeme könnybe lábadt. Behrens 
tanácsos kurta, határozott szavakkal jelentette a Joachim mellkasában észlelteket az íróasztalnál ülő 
asszisztensnek, s Hans Castorpnak akarva, nem akarva a szabónál oly gyakran tapasztalt jelenet 
jutott eszébe, amikor a jól öltözött mester mértéket vesz az öltönyhöz, a mérőszalagot hagyományos 
sorrendben a megrendelő törzsének, tagjainak bizonyos pontjaihoz illeszti, és a görnyedten kuporgó 
segédnek tollba mondja az így nyert számokat. „Rövid - diktálta Behrens udvari tanácsos -, 
rövidült"... „Vezikuláris - mondotta, majd ismét:
- Vezikuláris": [12] ez örvendetes volt, szemlátomást. „Érdes
- mondotta, és elhúzta az arcát. - Nagyon érdes... Zörej." És Krokowski doktor mindezt följegyezte 
a kórlapra, mint a segéd a szabász adatait.
Hans Castorp oldalvást hajtott fejjel figyelte az előtte lejátszódó jelenetet, s elgondolkozva 
szemlélte Joachim felsőtestét, ezt a sárgáskreol, karcsú, fiús felsőtestet: bordái (hál' istennek 
valamennyi bordája birtokában volt) az erőltetett lélegzésnél magasra emelkedtek a megfeszülő bőr 
alatt s a visszahúzódó gyomor fölött, fekete szőr látszott mellcsontján és egyébként izmos karján; 
egyik csuklóján aranyláncocskát viselt. Tornászkarja van, gondolta Hans Castorp; mindig szeretett 
tornázni, nem úgy, mint én; ez is a katonáskodási hajlamával függ össze. Mindig törődött a testével, 
sokkal inkább, mint én, vagy legalábbis másképp; mert én mindig civil voltam, meleg fürdőre, jó 
kosztra vágytam, ő pedig férfias kötelességekre és teljesítményekre. No és most aztán egészen más, 
váratlan módon lépett előtérbe a teste, önállósította magát és fontoskodik: tudniillik a betegség által. 
Illuminált állapotban van, és nincs detoxikálva, és nem szolidabb, hiába szeretne szegény lenn a 
síkföldön katonáskodni. Pedig milyen szabályos, sudár a termete, tisztára a Belvederi Apolló, 
kivéve a szőrt. De belülről beteg, és kívül forró a betegségtől; mert a betegség sokkal testibbé teszi 
az embert, csupa-testté változtatja ... és ahogy ezt végiggondolta, megrémült, fölemelte tekintetét 
Joachim csupasz felsőtestéről, és gyorsan, kutatva a szemére nézett, nagy, szelíd fekete szemére, 
mely könnybe lábadt az erőltetett lélegzéstől meg köhögéstől, és vizsgálat közben szomorúan 
meredt Hans Castorp felett a semmibe. Behrens udvari tanácsos eközben befejezte tevékenységét.
- No, jól van, Ziemssen - mondotta. - Minden rendben, már amennyire lehetséges. Legközelebb (ez 
azt jelentette: négy hét múlva) bizonyára mindenütt megint egy kicsit jobb lesz.
- És mit gondol, tanácsos úr, meddig kell még...
- Már megint sürget? Nem dresszírozhatja az újoncait illuminált állapotban! Fél évet mondtam a 
minap... számítsa a múltkoritól, nem bánom, de tekintse ezt a minimumnak. Elvégre is nem olyan 
rossz itt nálunk, ne legyen udvariatlan! Nem vagyunk sem fegyház, sem... szibériai bánya! Vagy azt 
akarja mondani, hogy hasonlítunk valami efféléhez? No, jól van, Ziemssen, elmehet! Jöhet a 
következő! - kurjantotta, de nem nézett Hans Castorpra, hanem a levegőbe. Eközben merev karral 
Krokowski felé nyújtotta hallgatócsövét; Krokowski felállt, és átvette tőle, hogy afféle asszisztensi 
utóvizsgálatot tartson Joachimnál.
Hans Castorp is felugrott, s tekintetét a tátott szájjal, szétvetett lábbal ott álló s látszólag 
gondolataiba merült tanácsosra szegezve, nagy sietve készülődött a vizsgálatra. Izgalmában 
belegabalyodott apró pettyes, kézelős ingébe, mikor áthúzta a fején. Aztán ott állt Behrens udvari 
tanácsos előtt, fehéren, szőkén, keskenyen; sokkal civilebb testalkatúnak látszott, mint Joachim 
Ziemssen.
De a tanácsos, még mindig gondolataiba merülve, nem törődött Hans Castorppal. Krokowski doktor 
visszaült, Joachim már nekifogott az öltözködésnek, amikor Behrens végre rászánta magát, hogy a 
„következő"-ről tudomást vegyen.
- Ahá, szóval maga az! - mondta; hatalmas mancsával megragadta Hans Castorpot a felsőkarjánál 
fogva, eltolta magától, és élesen szemügyre vette. Nem az arcába nézett, ahogy emberre szokás, 



hanem a testére; aztán megfordította, ahogy az ember egy testet megforgat, és a hátát is megnézte.
- Hm! - mondta. - No lássuk, mit produkál. - És megkezdte kopogtatását, mint az imént.
Mindenütt megkopogtatta Hans Castorpot, ahol Joachimot kopogtatta, és néhány helyre többször is 
visszatért. Hosszabb ideig kopogtatott felváltva, összehasonlításképpen balra fenn a kulcscsontnál 
és valamivel lejjebb.
- Hallja ezt? - szólt oda eközben Krokowskinak... És Krokowski doktor, öt lépésnyire tőle az 
íróasztalnál ülve, feje bólintásával jelezte, hogy hallja: állát komolyan melléhez szorította, hogy a 
szakálla benyomódott, és hegye felfelé meredt.
- Sóhajtani! Köhögni! - vezényelt a tanácsos, aki most ismét kezébe vette hallgatócsövét; és Hans 
Castorp nyolc-tíz percig keményen dolgozott, míg a tanácsos meghallgatta. Behrens egy árva szót 
sem szólt eközben, hol ide, hol oda illesztette hallgatócsövét, s kivált azokon a pontokon 
hallgatózott ismételten, ahol már az imént is elidőzött a kopogtatással. Aztán hóna alá tolta 
hallgatócsövét, hátratette kezét, és a padlóra meredt, önmaga és Hans Castorp között.
- Hát Castorp - kezdte, és először szólította a fiatalembert egyszerűen vezetéknevén -, a dolog 
többé-kevésbé úgy áll, ahogyan képzeltem. Kezdettől fogva kipécéztem magát, Castorp, hiszen 
most már megmondhatom... attól a pillanattól fogva, hogy abban a meg nem érdemelt kitüntetésben 
részesültem, hogy megismerkedhettem magával; mindig is sejtettem, hogy maga titokban idevalósi, 
és idővel majd belátja, mint ahogy már sokan belátták, akik tréfából jöttek fel ide, és magasan 
hordták az orrukat, amíg egy napon meg nem tudták, hogy jól tennék... mégpedig nemcsak „jól 
tennék", értse meg jól, amit mondok!... ha letennének az előkelő idegen-allűrjeikről, és kicsit 
hosszasabban bekvártélyoznák magukat ide.
Hans Castorp elsápadt; Joachim, aki épp a nadrágtartóját gombolta, abbahagyta az öltözést, s úgy, 
ahogy ott állt, fülelt a tanácsos szavaira...
- A maga unokaöccse aranyos, szimpatikus fiú - folytatta a tanácsos, fejével Joachim felé bökve, s 
miközben beszélt, előre-hátra himbálózott cipője orrán-sarkán. - Remélhetőleg nemsokára azt 
mondhatja majd ez a kedves fiú, hogy egyszer beteg volt, de ha ott tartunk, akkor is megmarad az a 
tény, hogy valamikor beteg volt a maga édes unokafivére, ez pedig a priori, ahogy a bölcselő 
mondja, bizonyos fényt vet magára, kedves Castorp...
- De hisz csak mostoha-unokatestvérem, tanácsos úr.
- Nono, csak nem akarja megtagadni a kuzenjét? Akár mostoha, akár nem mostoha, mégiscsak 
vérrokona. Melyik ágon?
- Anyai ágon, tanácsos úr. Az anyja az édesanyám mostoha...
- És az édesmamája jól érzi magát?
- Nem, meghalt. Meghalt, amikor még kicsi voltam.
- Úgy. Miben?
- Egy vérrög okozta a halálát, tanácsos úr.
- Egy vérrög? Na, ez már régen volt. És a kedves papa?
- Apám tüdőgyulladásban halt meg - felelte Hans Castorp. - És a nagyapám is... - tette hozzá.
- Úúgy, ő is? No, ennyit a felmenőiről. Ami mármost magát illeti, mindig eléggé sápkóros volt, 
ugyebár? De a fizikai meg a szellemi munka nem fárasztotta. Vagy igen? Hát szívdobogása szokott-
e lenni? Csak legújabban? Szép. No és azonkívül nyilván erősen hajlamos a légcsőhurutra. Tudja-e, 
hogy már azelőtt is beteg volt?
- Én?
- Igen, a maga becses személyéről van szó. Hallja a különbséget? - És a tanácsos balra fenn 
megkopogtatta Hans Castorp mellét, majd valamivel lejjebb kopogott, s ezt néhányszor 
megismételte.
- Ott valamivel tompábban hangzik, mint itt - mondta Hans Castorp.
- Nagy-gyon jó. Pályát tévesztett: tüdőspecialistának kellene mennie. Itt tehát tompulat van, a 
tompulat pedig régi gócot mutat, ami már elmeszesedett, vagy más szóval elhegesedett. Régi 
páciens maga, Castorp, de ne vegyük rossz néven, hogy eddig nem tudott róla. A korai diagnózis 
nehéz ügy... kivált a síkföldi kolléga uraknak. Nem akarom azt állítani, hogy minekünk idefenn jobb 
a fülünk, ámbátor a gyakorlat is tesz valamit. De a levegő segít nekünk, hogy jobban halljunk, tudja, 



ez a ritka, száraz havasi levegő.
- Hogyne, persze - hagyta rá Hans Castorp.
- No, szép. És most nyissa ki a fülét, édes fiam, arany szavakat mondok. Ha egyébről nem lenne 
szó, mint arról, hogy odabenn az Aeolus-tömlőjén tompulatok meg hegek és meszesedések vannak, 
akkor szépen hazaküldeném ad lares et penates, és ennyit se törődnék magával tovább, megért 
engem? De ahogy a dolgok állnak. és amilyen a lelet, és mivelhogy már amúgy is itt van nálunk: 
nem érdemes hazautaznia, Hans Castorp, mert hamarosan úgyis be kellene megint vonulnia.
Hans Castorp érezte, hogy a vére megint a szívébe tolul, olyan erősen, hogy a torkában dobogott; 
Joachim még most is mozdulatlanul állt, keze a nadrágtartója hátsó gombján, és a földre szegezte 
tekintetét.
- Mert a tompulatokon kívül - folytatta a tanácsos -, itt balra fenn, van egy érdesség, ami már 
majdnem zörej, és kétségtelenül egy friss góctól ered... nem akarok beolvadásos gócról beszélni, de 
kétségtelenül egy puha góc, és ha így folytatja odalenn, kedvesem, akkor mirnix-dirnix az egész 
tüdőlebenyt elviszi az ördög!
Hans Castorp nem moccant, szája széle furcsán megvonaglott, tisztán látszott, amint a szíve a 
bordái közt dobog. Joachim felé nézett, de nem találkozott a tekintetével, aztán megint a tanácsos 
arcába pillantott, kék orcáira, ugyancsak kék, könnyben úszó szemeire és féloldalt felhúzódó 
bajuszkájára.
- Objektív bizonyítékul pedig itt van a hőmérséklete - folytatta Behrens. - 37,6 reggel tíz órakor, ez 
többé-kevésbé megfelel az akusztikai észleleteknek.
- Én azt hittem - mondta Hans Castorp -, hogy a láz a hurutomtól ered.
- És a hurut? - kérdezte a tanácsos. - Az honnét ered? Hadd magyarázzam el magának, Castorp... de 
jól figyeljen, hisz amennyire tudom, elegendő számú agytekervénnyel rendelkezik. Nos tehát, ez a 
mi hegyi levegőnk, ez jó a betegség ellen... ugye, így gondolja? És ez valóban így van. De jó a 
betegségnek is, értse meg jól, eleinte kedvez a betegségnek, forradalmasítja a testet, kitörésre hozza 
a lappangó betegséget, és a maga hurutja, tisztesség ne essék szólván, az egy ilyen kitörés. Nem 
tudom, hogy már odalenn a hegyek alján is hő-emelkedése volt-e, de idefenn mindenesetre már első 
nap belázasodott, és nemcsak a hurutja következtében... hogy őszintén kimondjam a véleményemet.
- Igen - mondta Hans Castorp. - Én is azt hiszem.
- Valószínűleg mindjárt úgy érezte magát, mint aki becsípett - erősítette meg a tanácsos. - Ezek az 
oldódó mérgek, amiket a baktériumok létrehoznak, részegítő hatással vannak a központi 
idegrendszerre, érti, kérem, és akkor az ember megvidámul. Most tehát először is ágyba bújik, 
kedves Castorp; meg kell próbálnunk, hogy párheti teljes pihenéssel sikerül-e magát kijózanítanunk. 
A többit majd azután. Mindenesetre csinálunk
magáról egy szép enteriőrfelvételt... meglátja, milyen szórakoztató lesz, hogy így belelát saját 
magába. Arra azonban már most figyelmeztetem: az olyan eset, mint a magáé, nem gyógyul máról 
holnapra, reklámsikert, csodát nem várhatunk tőle. Mindjárt megláttam magán, hogy jobb páciens 
válnék magából, több tehetsége van a betegséghez, mint ennek a brigadérosnak itt, aki mindjárt meg 
akar lógni, mihelyt két tizeddel leszáll a hőmérséklete! Mintha a „feküdj" nem volna éppolyan jó 
vezényszó, mint az „állj"! Nyugalom az első polgári kötelesség, a türelmetlenség mindenkinek csak 
árt. Egyszóval ne okozzon nekem csalódást, Castorp, ne hazudtolja meg az emberismeretemet, 
kérem! Most pedig aló mars a remízbe.
Ezzel Behrens tanácsos lezárta a megbeszélést, s íróasztalához ült, hogy - mint elfoglalt ember - 
írásbeli munkával töltse ki a szünetet a következő vizsgálatig. Krokowski doktor pedig felállt 
helyéről, odalépett Hans Castorphoz, fejét félre- és hátrahajtotta, bal kezét a fiatalember vállára 
helyezte, és bátorítóan mosolyogva - hogy szakállából kivillantak sárgás fogai - szívélyesen 
megrázta Hans Castorp jobbját.
ÖTÖDIK FEJEZET
ÖRÖKLEVES ÉS HIRTELEN VILÁGOSSÁG
Most figyelemre méltó jelenséggel kerülünk szembe, s az elbeszélő helyesen teszi, ha maga 
csodálkozik el rajta, nehogy az olvasó a maga szakállára túlságosan elcsodálkozzék. Míg tudniillik 
beszámolónk Hans Castorp fenntartózkodásának első három hetéről (erről a huszonegy nyári 



napról, melyre emberi előrelátás szerint tartózkodásának mindenestül szorítkoznia kellett volna) 
olyan tér- és időmennyiséget nyelt el, amely túlságosan is megfelelt félig kimondott 
várakozásainknak - látogatása következő három hetének elintézése e helyt alig vesz majd igénybe 
annyi sort, sőt szót és másodpercet, mint ahány lapot, ívet, órát, napi munkát az előző időszak 
megkövetelt: ezt a három hetet - előre látjuk - egykettőre elintézzük, és hátat fordítunk neki.
Ezen tehát elcsodálkozhatna az olvasó; pedig rendjén való és megfelel az elbeszélés, meghallgatás 
törvényeinek. Mert rendjén van, és megfelel e törvényszerűségeknek, hogy az idő a mi számunkra 
éppolyan hosszú vagy rövid, a mi átélésünkben éppúgy kiterjed vagy összezsugorodik, mint 
történetünk hősének, az oly váratlanul a végzet irányítása alá került fiatal Hans Castorpnak az 
átélésében; s talán nem haszon nélkül való, ha az olvasót előkészítjük rá, az idő titkának dolgaiban 
még ennél is különb csodákat és fenoméneket tapasztal majd hősünk társaságában. Egyelőre 
elegendő emlékünkbe idéznünk, milyen gyorsan múlik a napok sora, sőt „hosszú" sora, ha betegen, 
ágyban fekve töltjük: mindig ugyanaz a nap ismétlődik, de mivel mindig ugyanaz, voltaképp nem 
helyes „ismétlődés"-ről beszélnünk, hanem inkább egyformaságról, állandósuló „most"-ról vagy 
örökkévalóságról kellene szólnunk. Behozzák ebédre a levest, éppúgy, mint ahogy tegnap behozták 
és holnap behozzák. És abban a pillanatban meglegyint valami - nem tudjuk, honnét és hogyan; 
szédület fog el, ahogy meglátjuk a levest, az igeidők összefolynak, elmosódnak, s a lét igazi 
formájaként kiterjedés nélküli jelen tűnik elénk, amelyben örökké hozzák a levest. Az 
örökkévalóságra nézve azonban paradoxon lenne unalomról beszélni, a paradoxonokat pedig 
mindenképp igyekszünk elkerülni, kivált ezzel a hősünkkel együttélve.
Hans Castorp tehát az ágyat nyomta ama szombat délutántól fogva, amikor Behrens, a bennünket 
magába záró világ legfelső tekintélye, ezt elrendelte. Ott feküdt, hálóinge mellzsebén neve 
egymásba fonódó kezdőbetűi, keze a feje mögött összekulcsolva, tiszta, fehér ágyában, az amerikai 
lány halálos ágyán (és nyilván másokén), és náthától elhomályosult egyszerű kék szemével bámulta 
a mennyezetet, különös helyzetén elmélkedve. Semmiképp sem tehetjük fel, hogy szeme nátha 
nélkül tisztán, világosan és egyértelműen tekintett volna a világba, mert lelkében, bármily egyszerű 
volt is, nem honolt tisztaság; sőt inkább nagyon is zavaros, homályos, zagyva, félőszinte és kétséges 
volt minden odabenn. Ahogy ott feküdt, hol mélyről feltörő, őrjöngő, diadalmas kacagás rázta meg 
a mellét, és szívét soha nem ismert kicsapongó reménység és öröm akasztotta meg fájdalmasan, hol 
meg elsápadt rémületében, aggodalmában, és szívében maga a lelkiismeret dobogott száguldva, 
sebesen lüktetve bordái között.
Joachim első nap békén hagyta, került minden komolyabb megbeszélést. Néhányszor belépett a 
betegszobába, kíméletesen odabiccentett az ágyban fekvőnek, és illendőség kedvéért megkérdezte, 
nincs-e szüksége valamire. Hans Castorp húzódozását a kimagyarázkodástól annál is inkább 
felismerte és tiszteletben tartotta, mert ő is osztozott benne, sőt saját felfogása szerint még kínosabb 
helyzetben volt, mint unokabátyja.
Vasárnap délelőtt azonban, amikor visszatért ezúttal is - mint Hans Castorp megérkezése előtt - 
egyedül végzett reggeli sétájáról, mégsem halogathatta tovább, hogy a legszükségesebbet 
megbeszélje bátyjával. Odaállt ágyához, és sóhajtva kezdte:
- Hiába, mégiscsak lépéseket kell tennünk. Hiszen várnak otthon.
- Még nem - válaszolta Hans Castorp.
- Ma nem, de a legközelebbi napokban, szerdára vagy csütörtökre.
- Ugyan - mondta Hans Castorp. - Egyáltalán nem várnak egy bizonyos napra. Jobb dolguk van, 
semhogy rám várjanak, és a napokat számlálják, amíg megérkezem. Ha megyek, ott vagyok, és 
Tienappel bácsi azt mondja: „No, megjöttél", és James bácsi megkérdezi: „Jól érezted magad?" És 
ha nem érkezem meg, jó ideig eltart, míg észreveszik, efelől nyugodt lehetsz. Idővel természetesen 
értesíteni kellene őket...
Joachim ismét nagyot sóhajtott.
- Képzelheted, hogy nekem milyen kellemetlen a dolog! Mi lesz ebből? Hiszen bizonyos fokig 
felelősnek érzem magam érted. Feljössz ide, hogy meglátogass, bevezetlek az itteni életbe, és most 
megfeneklesz, és senki sem tudhatja, mikor szabadulsz innét, és mikor léphetsz be az állásodba. 
Belátod, ugye, hogy ez milyen kínos?



- Engedd meg! - felelte Hans Castorp; kezét változatlanul összekulcsolva tartotta feje mögött. - 
Minek töröd rajt a fejed? Semmi értelme! Hát azért jöttem fel, hogy téged meglátogassalak? Azért 
is, persze, de elsősorban mégiscsak a magam felfrissülése végett, Heidekind előírására. No és most 
kisült, hogy jobban rászorultam az üdülésre, mintsem ő vagy bármelyikünk álmodta volna. 
Bizonyosan nem én vagyok az első, aki úgy képzelte, hogy itt csak pofafürdőt vesz, és aztán 
egészen másképp fordultak a dolgok. Gondolj csak Tous-les-deux kisebbik fiára, mennyivel 
súlyosabb helyzetbe került szegény idefenn... nem is tudom, él-e még, hátha elvitték egyik étkezés 
közben. Persze nekem is meglepetés, hogy nem vagyok egészséges, bele kell élnem magam, hogy 
betegnek, közétek valónak érezzem itt magam, nem pedig vendégnek, mint eddig. Másrészt meg 
éppenséggel nem lepett meg, mert hisz olyan fenemód egészségesnek és daliásnak tulajdonképpen 
sosem éreztem magam, és ha meggondolom, hogy a szüleim milyen fiatalon haltak meg... elvégre 
miért is lennék dalia? Hogy te egy kicsit maródi voltál, ugye, még ha most úgyszólván kikúráltak is, 
azt nem tagadhatjuk le magunk előtt, és így aztán könnyen meglehet, hogy benne van a 
családunkban. Behrens mindenesetre tett valami ilyen értelmű megjegyzést. Tegnap óta itt fekszem, 
és azon tűnődöm, hogy hogyan is éreztem magam azelőtt, és milyen szemmel néztem az egészet, 
mármint az életet, tudod, és az élet követelményeit. Bizonyos fokig mindig komoly volt az 
alaptermészetem, húzódoztam mindentől, ami hangos és robusztus... a minap beszéltünk erről, 
emlékszel?... meg arról, hogy néha szinte kedvet éreztem a papi hivatáshoz, annyira szerettem a 
szomorú, épületes dolgokat, tudod, például az olyan fekete kendőt, rajta ezüst kereszt vagy
R. I. P. Requiescat in pace... [1] ez voltaképpen a legszebb
mondás, sokkal jobban tetszik nekem, mint „éljen soká", hisz az csak lárma és zsivajgás. Mindez, 
gondolom, onnét ered, hogy én is egy kicsit maródi vagyok, és eredendően értek a betegséghez, ez 
most derült ki igazán. De ha már így áll a dolog, szerencsésnek mondhatom magam, hogy feljöttem 
ide, és megvizsgáltattam magam; emiatt aztán igazán ne tégy magadnak szemrehányást. Hiszen 
hallottad: ha még egy ideig így folytatom odalenn a síkföldön, akkor mirnix-dirnix az egész 
tüdőlebenyt elviszi az ördög.
- Azt senki sem tudhatja! - felelte Joachim. - Épp ez az, hogy senki sem tudhatja! Hiszen állítólag 
már azelőtt is voltak gócaid, de senki sem törődött velük, és maguktól meggyógyultak, annyira, 
hogy most már csak valami jelentéktelen tompulat maradt utána. Meglehet, hogy ugyanez történt 
volna azzal a puha góccal is, ami most van a tüdőben állítólag, ha történetesen nem jössz fel 
hozzám, és meg nem vizsgálnak... ki tudja!
- Igazad van, tudni éppenséggel senki sem tudhatja - válaszolta Hans Castorp. - Éppen azért nincs 
okunk a legrosszabbat feltételezni, például ami további itt-tartózkodásom időtartamát illeti. Azt 
mondod, senki sem tudhatja, mikor szabadulok innét, és mikor léphetek be a hajógyárba, de 
pesszimista értelemben mondod, márpedig ez szerintem elhamarkodott következtetés, mert hiszen... 
éppen, mert senki sem tudhatja! Behrens nem mondott terminust, Behrens megfontolt ember, és 
nem bocsátkozik jóslatokba. És az átvilágítás meg a fényképfelvétel sem történt még meg, pedig 
csak az tisztázhatja az objektív tényállást: ki tudja, hátha nem derül ki semmi nevezetes, és hátha 
már előbb lázmentes leszek, és szépen elbúcsúzhatok tőletek. Én azt mondom, ne fontoskodjunk idő 
előtt, ne kerítsünk túl nagy feneket az ügynek. Elég, ha legközelebb annyit írunk... magam is 
írhatok, a töltőtollammal, ha felkönyökölök... elég, ha annyit írunk haza, hogy erősen meghűltem, 
belázasodtam, ágyban fekszem, és egyelőre nem utazhatok. A továbbiakat majd meglátjuk.
- Helyes - mondta Joachim. - Egyelőre így is csinálhatjuk. A többivel pedig még várhatunk egy 
ideig.
- Miféle többivel?
- Ej, hát nem gondolsz semmire? Hiszen csak három hétre való holmit hoztál a kabinkofferedben. 
Szükséged van fehérneműre, meleg alsóneműre, téli ruhára, cipőt is kell venned. Meg aztán pénzt is 
kell küldetned.
- Ha...- mondta Hans Castorp. - Feltéve, ha minderre valóban szükségem lesz.
- Helyes, várjuk meg, mi lesz. De én azt mondom - s Joachim izgatottan mérte végig a szobát -, azt 
mondom, ne ringassuk magunkat illúziókba! Elég régen vagyok itt, ismerem a dörgést. Ha Behrens 
azt mondja, hogy ott egy érdes hely van, majdnem zörej... De azért persze várhatunk!



Egyelőre ennyiben állapodtak meg, s továbbra is érvényben maradtak a normális hétköznap nyolc, 
illetve tizennégy naponként visszatérő változatai; mert Hans Castorp az ágyban fekve is kivette 
részét ezekből, ha nem is közvetlen jelenlétével, de mindenesetre Joachim beszámolói révén, mikor 
öccse meglátogatta, s egy-egy negyedórácskára ágya szélére telepedett.
A tálcát, amelyen vasárnapi reggelijét felhozták, kicsiny virágváza ékesítette, és arról sem 
feledkeztek meg, hogy felküldjék részét a finom süteményből, amely vasárnap az étteremben 
kínálta magát. Később megélénkült a kert meg a terasz, harsány trarával, klarinétok orrhangjával 
megkezdődött a kéthetenkénti hangverseny, Joachim Hans Castorp erkélyén élvezte végig, nyitott 
ajtó mellett, Hans Castorp pedig ágyából fülelt a feltörő harmóniákra, félig ülve, fejét félrehajtva, 
áhítatosan, szerelmetesen elhomályosuló tekintettel, s eközben némi belső vállvonogatással 
emlékezett meg Settembrini nyilatkozatáról a zene „politikailag gyanús" mivoltát illetően.
Egyebekben, amint említettük, Joachimmal beszámoltatott magának e napok eseményeiről és 
jelenségeiről, kifaggatta, hogy a vasárnap hozott-e ünnepi toaletteket, csipkepongyolát vagy effélét 
(csipkepongyolához azonban hideg volt); megkérdezte, kikocsiztak-e délután a vendégek (valóban 
kikocsiztak: a „Féltüdő Egylet" testületileg kirándult Clavadellbe); hétfőn pedig Krokowski doktor 
előadásáról kívánt beszámolót, midőn Joachim az előadásról jövet a délelőtti fekvőkúra előtt 
benézett hozzá. Joachim azonban lakatot tett a szájára, semmiképp sem volt hajlandó az előadásról 
nyilatkozni - mint ahogy annak idején az előzőről sem beszéltek egymással. Hans Castorp mégis 
unszolta, kíváncsi volt a részletekre. „Itt fekszem - mondotta -, és a teljes árat fizetem. Hadd legyen 
valami részem abból, amit nyújtanak." Visszaemlékezett a két héttel azelőtti hétfőre, önálló sétájára, 
amely olyan kevéssé tett neki jót, és abbeli meggyőződését fejezte ki, hogy voltaképp ez a 
kiruccanás forradalmasította a szervezetét, és robbantotta ki a lappangó kórt.
- Hogy beszél az idevalósi nép! - kiáltott fel. - A nép egyszerű fiai! Milyen ünnepélyesen és 
méltóságteljesen; néha úgy hangzik, mint a költészet. „Isten hozzád, még egyszer köszönöm!" - 
idézte, a favágó beszédmódját utánozva. - így hallottam az erdőn, és amíg élek, nem felejtem el. Az 
efféle aztán összekapcsolódik más élményekkel, emlékekkel, tudod, és az embernek halála napjáig 
fülében cseng... Egyszóval Krokowski megint a szerelemről beszélt? - kérdezte, és elfintorította 
arcát a szóra.
- Természetesen - felelte Joachim. - Mi egyébről beszélt volna? Ez a témája.
- És mit mondott ma róla ?
- Ó, semmi különöset. Hisz tudod, a múltkor magad is hallottad, hogyan fejezi ki magát.
- De mégis, mi újat adott elő?
- Újat? Semmi újat... Merő kémia volt, amit ma hablatyolt - válaszolta Joachim, s nagy kelletlenül 
rászánta magát a beszámolóra. Hogy tudniillik „az egész" a szervezet mérgezése, afféle 
önmérgezése, mondotta Krokowski doktor, s ez úgy jön létre, hogy egy bizonyos, az egész testben 
elterjedt s egyelőre ismeretlen anyag bomlásnak indul; a bomlás termékei azután kábítóan hatnak 
bizonyos gerincagyi idegközpontokra, hasonló módon, mint amikor idegen mérget, morfint vagy 
kokaint visznek a szervezetbe.
- És akkor az ember megvidámul, ugye? - mondta Hans Castorp. - Nézze meg az ember, hát ez 
igazán érdekes! Hogy ez a Krokowski mi mindent tud... nagykanállal ette! Megállj csak, egyszer 
fölfedezi azt az egyelőre ismeretlen anyagot, ami az egész szervezetben el van terjedve, és előállítja 
az oldódó mérget, amely elkábítja a központot, akkor aztán egészen különös részegséget bocsáthat 
az emberekre. Ki tudja, valamikor régen talán már eljutottunk idáig. Ha az ember Krokowskit 
hallgatja, a végén még elhiszi, hogy van valami igaz a szerelmi bájitalokról meg más effélékről 
szóló régi mondákban... Már mégy?
- Megyek - mondta Joachim. - Föltétlenül ki kell feküdnöm még ebéd előtt. Tegnap óta emelkedik a 
görbém. Mégiscsak felizgattam magam miattad egy kicsikét.
Így telt el a vasárnap, a hétfő. Estéről reggelre kelve elérkezett Hans Castorp „remíz"-beli 
tartózkodásának harmadik napja, megkülönböztetés nélküli hétköznap - a kedd. Egyúttal azonban 
megérkezésének napja volt ez. Hans Castorp most már éppen három hete tartózkodott odafenn, és 
ez arra ösztökélte, hogy végül mégiscsak írjon haza, és nagybátyját legalábbis felületesen és 
átmenetileg tájékoztassa a helyzetről. Pehelypárnáját háta mögé gyömöszölte, s a szanatórium 



levélpapírján megírta, hogy hazautazását szándéka ellenére kénytelen elhalasztani, lázas 
meghűléssel fekszik. Behrens udvari tanácsos - nyilván túlzott lelkiismeretességében - nem 
hajlandó semmibe venni a betegségét, mert összefüggésbe hozza Hans Castorp szervezetével s 
általános egészségi állapotával. Tudniillik az igazgatófőorvos mindjárt megismerkedésük 
pillanatában meglátta rajta, hogy erősen anémiás, és mindent egybevetve úgy tetszik, mintha az 
orvosok idefenn nem tartanák elégségesnek az üdülésre önmagának kiszabott időt. Legközelebb 
többet. - „így helyes - gondolta magában Hans Castorp. - Egy szóval sem több a kelleténél, s egy 
időre mindenesetre elegendő." A
levelet átadták a háziszolgának, s az a levélszekrény megkerülésével egyenesen levitte a 
legközelebbi menetrendszerű vonathoz.
Kalandorunk úgy érezte, ezzel sok mindent elintézett, és nyugodt lélekkel, noha köhögéstől és 
náthafásultságtól elgyötörve élt bele a világba, várakozó álláspontra helyezkedve, pergette kurta 
részekre darabolt s állandó egyformaságukban sem rövidnek, sem hosszúnak, sem mulattatónak, 
sem unalmasnak nem mondható napjait - a szabályszerű napot, mely örökké egy és ugyanaz volt. 
Reggel erőteljes dörömbölés után belépett a fürdőmester, egy Tumherr nevezetű izmos egyén, 
feltúrt ingujjából kilátszó alsókarján erősen kiálltak a kanyargós erek, gurgulázó, érthetetlen 
beszédmódján Hans Castorpot is, akárcsak a többi pácienst, szobája számán szólította, s tetőtől 
talpig ledörzsölte alkohollal. Nem sokkal azután, hogy elment, megjelent Joachim, készen, 
felöltözve, jó reggelt kívánt, megkérdezte Hans Castorp hétórai mérésének eredményét, és közölte a 
magáét. Mialatt lenn reggelizett, Hans Castorp ugyanezt cselekedte ágyában, pehelypárnáját háta 
mögé gyömöszölve, az újfajta életmódja eredményezte étvággyal; ebben alig-alig zavarta az 
orvosok ügybuzgó-üzleti betörése, akik olyankor már megjárták az éttermet, és futólépésben sorra 
látogatták az ágyban fekvők és moribundusok szobáit. Hans Castorp tele szájjal, befőttet majszolva 
közölte, hogy „szépen" aludt, csészéje fölött elnézte, ahogy a tanácsos, öklét a szoba közepén álló 
asztal lapjára támasztva, sebtében megnézi a rajta fekvő láztáblázatot, s azután közönyösen, 
vontatottan viszonozta a távozó köszöntését. Majd cigarettára gyújtott, és meglepetten tapasztalta, 
hogy Joachim már visszatért reggeli „szolgálati" andalgásából, holott úgy tetszett, még elindulni 
sem lehetett ideje. Megint elbeszélgettek erről-arról, és a villásreggeliig terjedő időköz olyan 
csekély volt - Joachim eközben fekvőkúrázott -, hogy még egy üresfejű lelkiszegény sem 
unatkozhatott volna, Hans Castorpnak pedig bőven volt kérődzeni-valója első három hetének 
benyomásain, amellett belsőleg fel kellett dolgoznia jelenlegi helyzetét s annak esetleges 
következményeit, így tehát igazán nem szorult a képes folyóirat két vastag kötetére, mely a 
szanatórium könyvtárából eredőn éjjeliszekrényén feküdt.
Ugyanez vonatkozik arra az időtartamra, midőn Joachim második napi sétáját végezte, le Davos-
Platzba; egy órácska volt, nem több. Utána megint benézett Hans Castorphoz, és elbeszélte, amit 
séta közben látott, vagy ami feltűnt neki, néhány percig elálldogált vagy -üldögélt a beteg ágya 
mellett, mielőtt megkezdte déli fekvőkúráját - és ez a fekvőkúra ugyan meddig tartott? Megint csak 
egy órácskát! Az embernek épp csak arra jutott ideje, hogy kezét feje alá kulcsolva a mennyezetre 
bámuljon, és egy kicsit elgondolkozzék - máris megkondult a gong, felszólítván az ágyhoz nem 
kötötteket s a nem moribundusokat, hogy készüljenek fel a nagy étkezésre.
Joachim levonult, és Hans Castorpnak behozták a „déli levest" - de micsoda együgyű, jelképes 
elnevezése ez annak, amit hoztak! Mert Hans Castorpot nem tették betegkosztra, miért is tették 
volna? Betegkoszt, könnyű diéta semmiképp sem volt javallható az ő állapotában. Ott feküdt, fizette 
a teljes árat, és amit elébe tesznek az óra álló, állandó örökkévalóságában, az nem „déli leves", 
hanem a hatfogásos Berghof-ebéd, a maga teljes részletességében, levonások nélkül: hétköznap is 
dús, vasárnap pedig kéjes ünnepi díszlakoma, amilyent az intézmény európai iskolázottságú 
konyhafőnöke készít a szanatórium luxuskonyháján. A felszolgáló leány, akinek feladata volt az 
ágyban fekvő betegek ellátása, ínycsiklandó tálkákban hozta fel az ételt, nikkelezett, magas fedők 
alatt: ágya fölé tolta a betegasztalt, az egyensúly-szerkesztésnek ezt az egylábú csodáját, amellyel 
szobáját a kellő időben fölszerelték, és Hans Castorp úgy lakmározott rajta, mint a mesebeli 
szabólegény a terüljasztalka mellett.
Alighogy megebédelt, már jött is fel Joachim, s mire kivonult loggiájába, és a Berghofra 



ráereszkedett a nagy fekvőkúra csendje, addigra úgyszólván fél három lett. Talán nem egészen; 
igazából talán csak negyed háromra járt; de a kerek egységekből kilógó negyedórákat nem 
számítják, hanem elnyelik ott, ahol nagyvonalúan bánnak az idővel, például utazáson, sok órás 
vasúti úton, vagy másféle üres, várakozó állapotban, amikor az élet egyetlen tartalma és törekvése 
az idő töltése, múlatása. Egynegyed három már fél háromnak számít, sőt Isten nevében kereken 
háromnak, ha már úgyis a hármas számról van szó. A harminc percet előjátéknak vesszük a három 
és négy közé foglalt teljes órához, és belsőleg nemlétezőnek tekintjük; így szokás ez ilyen 
körülmények között. Így aztán a nagy fekvőkúra időtartama végül is tulajdonképpen megint csak 
egy órácskára korlátozódik, de még ennek a vége is megcsökken, megrövidül, mintegy hiányjel, 
aposztrofosz kerül a végére. Az aposztrofosz Krokowski doktor volt.
Úgy ám, Krokowski doktor immár nem kerülte el Hans Castorp szobáját ebéd utáni önálló 
beteglátogató körútján. Hans Castorp most már számított, már nem volt hézag és hiátus, hanem 
páciens; már kérdést intéztek hozzá, és nem hagyták ki, mint ahogy oly sokáig történt titkos és 
enyhe, ámde naponta megismétlődő bosszúságára. Hétfőn esett meg először, hogy Krokowski 
doktor megjelent szobájában- úgy mondjuk, „megjelent", mert csakis ezzel a szóval jellemezhetjük 
azt a sajátos és kissé ijesztő benyomást, amelyet akkor Hans Castorpra tett. Fél- vagy 
negyedálomban heverészett, s hirtelen fölriadva észlelte, hogy az asszisztens a szobájában van, 
anélkül hogy az ajtón belépett volna - Krokowski a szoba ablakos fala felől közeledett
hozzá! Mert útja nem a folyosón át vezetett, hanem az erkélyloggiákon át; az erkély nyitott ajtaján 
lépett be, s az emberben így önkéntelenül az az elképzelés támadt, mintha az égből pottyant volna. 
Ott állt tehát Hans Castorp ágyánál, feketén, sápadtan, zömöken és szélesvállún, az óra 
aposztrofosza; kétfelé váló szakállából férfias mosolyban sárgállottak elő fogai.
- Csodálkozik, hogy itt lát, Herr Castorp? - kezdte lágy, vontatott baritonján; határozottan 
finomkodón beszélt, egzotikusan hangzó palatális r-eket ejtett, de nem görgette őket, csak 
könnyedén odaérintette nyelvét szájpadlásához, felső fogsora mögött. - Pedig csak kellemes 
kötelességemnek teszek eleget, ha most már önhöz is benézek. Kapcsolatunk új fázisba lépett, a 
vendégből máról holnapra bajtárs lett... (A „bajtárs" szó kissé meghökkentette Hans Castorpot.) Ki 
hitte volna! - enyelgett Krokowski doktor bajtársiasan. - Ki hitte volna akkor este, mikor először 
volt szerencsém önt üdvözölni, és téves felfogásommal... akkor ugyanis még téves volt... egyszóval, 
felfogásommal szemben ön azt állította, hogy tökéletesen egészséges. Ha jól emlékszem, már akkor 
is kifejeztem kételkedésemet, de higgye meg, nem úgy értettem! Nem akarok éleslátóbbnak 
feltűnni, mint amilyen vagyok, nem gondoltam én akkor semmiféle gócra, másképp értettem, 
általánosabban, filozófiai szempontból, csakis abban merészeltem kételkedni, hogy az „ember"-re 
valaha is rímelhet-e a „tökéletes egészség". És amilyen javíthatatlan vagyok, nagyra becsült 
főnökömmel ellentétben, még ma sem tudom elsőrendűen fontosnak tekinteni azt a puha gócot itten 
- és ujja hegyével könnyedén megérintette Hans Castorp vállát. - Az én szememben ez másodlagos 
jelenség... az organikus mindig másodlagos...
Hans Castorp összerezzent.
- .. .úgynevezett hurutja tehát az én szememben harmadlagos tünet - tette hozzá Krokowski doktor 
könnyedén. - Hogy állunk vele egyébként? Az ágyban fekvés bizonyára megteszi a magáét e 
tekintetben. Mennyi volt ma a hőmérséklete? - Ettől fogva az asszisztens látogatása ártatlan orvosi 
ellenőrzés jellegét öltötte, s ugyanilyen jellegű maradt a hét következő napjain is: háromnegyed 
négykor vagy még valamivel korábban bejött az erkélyen át, férfiasan, derűsen köszöntötte az 
ágyban fekvőt, egyszerű orvosi kérdéseket intézett hozzá, azután kissé személyesebbre hangolt 
rövid eszmecserét indított, bajtársiasan ékelődött, s noha mindez egy árnyalatnyit gyanús volt és 
maradt is, az ember utó végre a gyanúsat is megszokja, ha bizonyos határokon belül marad, s így 
Hans Castorp nemsokára semmi kifogásolnivalót sem látott Krokowski doktor szabályosan 
ismétlődő megjelenésében; ez is hozzátartozott az állandó hétköznaphoz, a nagy fekvőkúra óráját 
aposztrofálta.
Négy óra volt tehát, amikor az asszisztens visszament az erkélyre - azaz késő délután! Mire az 
ember észbe kapott, késő délután volt, s a délután csakhamar estébe hajlott, mert mire megitták a 
teát lenn a teremben meg fenn a harmincnégyes szobában, addigra öt órára járt az idő, s mire 



Joachim visszatért harmadik szolgálati sétájáról, és benézett bátyjához, már olyan közel volt a hat 
óra, hogy a vacsora előtti fekvőkúra - ha az ember kissé lekerekítette - megint csak egy kurta 
órácskára szorítkozott, s ezt az idő-ellenfelet játszi könnyedséggel visszaveri az ember, ha a fejében 
gondolatok rajzanak, és éjjeliszekrényén egy egész orbis pictus kínálkozik.
Joachim beszólt, mielőtt lement vacsorázni. Hans Castorpnak felhozták az étkezést. A völgy már jó 
ideje megtelt árnyékkal, s mialatt Hans Castorp evett, szemlátomást sötétedett a fehér szobában. 
Mikor elkészült, hátradőlt feje mögé gyűrt pehelypárnájába, úgy ült a letarolt terülj asztalkám előtt, 
s kitekintett a gyorsan sűrűsödő alkonyatba, a mai alkonyatba, mely alig volt megkülönböztethető a 
tegnapitól, a tegnapelőttitől vagy az egy héttel azelőttitől. Este lett, holott az imént még reggel volt. 
A felaprózott, mesterségesen megrövidített és elmúlatott nap a szó szoros értelmében a keze között 
morzsolódott széjjel és ment semmivé, amint derűs csodálkozással vagy legfeljebb elgondolkozva 
észrevette; mert koránál fogva még nem jutott el odáig, hogy elborzadjon ettől. Csak éppen úgy 
érezte, hogy „még mindig" kitekint az alkonyatba.
Tán tíz vagy tizenkét nap telhetett el azóta, hogy Hans Castorp ágynak esett, mikor egy napon, 
ebben az órában - tehát mielőtt Joachim a vacsora és a társas élet végeztével visszatért - valaki 
kopogott Hans Castorp szobája ajtaján, és Hans Castorp kérdő „tessék"-jére Lodovico Settembrini 
jelent meg a küszöbön, s megjelenésével vakító fényesség áradt el a szobában: a látogató első 
mozdulata ugyanis még a nyitott ajtóban állva az volt, hogy felkattintotta a mennyezeti világítást, s 
a lámpa fénye a fehér mennyezeten, fehér bútorokon visszaverődve, abban a mínutában remegő 
világossággal töltötte be a helyiséget.
Az olasz volt az egyetlen személy a betegek közül, aki felől Hans Castorp ezekben a napokban 
nyomatékosan és név szerint érdeklődött Joachimnál. Joachim amúgy is beszámolt a szanatórium 
hétköznapi életében történő apró eseményekről, hullámzásokról, valahányszor tíz percre megállt 
Hans Castorp ágyánál, vagy leült ágya szélére, ez pedig napjában tízszer történt, és ha Hans Castorp 
olykor kérdezett is egyet-mást, kérdései általános, személytelen természetűek voltak. 
Elszigeteltségében arra volt kíváncsi, érkezett-e új vendég, vagy elutazott-e valaki a jól ismert arcok 
közül; és szemlátomást kielégítette, hogy az előbbi megtörtént, az utóbbi azonban nem. „Új fiú" 
érkezett, egy zöldes, beesett arcú fiatalember, Frau Iltis és az elefántcsont bőrű Levi kisasszony 
asztalánál kapott helyet, jobbra Hans Castorpéktól. Nos, Hans Castorpnak nem sietős, hogy
szemtől szembe lássa. Elutazni tehát senki sem utazott el. Joachim kurta nemmel válaszolt, 
szemlesütve. Erre a kérdésre azonban többször kellett válaszolnia, jóformán másodnaponként, végül 
türelmetlenül megpróbálta egyszer s mindenkorra elintézni a kérdést, kijelentvén, hogy tudtával 
senki sem szándékozik hamarosan elutazni, innét nem lehet csak úgy ripsz-ropsz elutazni.
Ami Settembrinit illeti, Hans Castorp tehát személy szerint is érdeklődött felőle, és megtudakolta, 
hogy az olasz „mit szól hozzá". Mihez? „Hát ahhoz, hogy itt fekszem, és állítólag beteg vagyok." 
Settembrini csakugyan nyilatkozott, noha igen szűkszavúan. Mindjárt Hans Castorp eltűnésének 
napján odalépett Joachimhoz, s megkérdezte, hová lett a vendég, s szemlátomást azt a választ várta, 
hogy Hans Castorp hazautazott. Joachim magyarázatára mindössze két olasz szóval válaszolt: előbb 
azt mondta: ecco, majd azt, hogy poveretto, ami annyit jelent: „no, tessék", és „szegényke" - a két 
fiatalember olasz tudása is elégséges volt hozzá, hogy megértsék ezt a két nyilatkozatot. „Miért 
poveretto? - jegyezte meg Hans Castorp. - Hiszen ő is idefenn csücsül a literatúrájával, ami 
humanizmus és politika egyesüléséből ered, és nemigen tudja előbbre vinni a földi életet. Jobb 
lenne, ha nem sajnálna engem olyan fölényesen: még mindig hamarabb jutok le a síkföldre, mint ő."
Most tehát ott állt Settembrini úr a hirtelen kivilágosodott szobában; Hans Castorp, aki a kopogásra 
felkönyökölt, és az ajtó felé fordult, hunyorogva ismerte fel, és elpirult, amikor megismerte. 
Settembrini úr most is, mint mindig, széles kihajtójú, vastag daróckabátját viselte, hozzá kockás 
pantallóját s kissé kirojtosodott gallért. Mivel étkezéstől jött, szokása szerint fenyőfa fogvájót tartott 
ajkai közt. Szája sarka szépen kunkorodó bajsza alatt jól ismert finom, józan, kritikus 
mosolygásában fodrozódott.
- Jó estét, mérnök úr! Megengedi, hogy megnézzem, hogy van? Ha igen, akkor ehhez világosságra 
van szükségem... bocsássa meg önkényes intézkedésemet! - mondta, és kis kezét nagy lendülettel a 
mennyezeti lámpa felé emelte. - Amint látom, elmélkedett; a világért sem akarnám zavarni. Nagyon 



megérteném, ha jelenlegi helyzetében hajlamos lenne a kontemplációra; diskurálásra pedig ott van 
az unokaöccse. Amint látja, teljes tudatában vagyok fölöslegességemnek. De mégis, olyan szűk 
helyen élünk egymás mellett, hogy az emberben részvét támad embertársa iránt, szellemi részvét, 
szívbéli részvét... Jó hete már, hogy nem találkoztunk. Az első pillanatban csakugyan azt hittem, 
elutazott, amikor üresen láttam a helyét odalenn a refektóriumban. A hadnagy úr azonban 
helyesbített... őszinte helytelenítésemre, ha ezt nem veszi udvariatlanságnak... Száz szónak is egy a 
vége: hogy van ? Mit csinál? Hogy érzi magát? Remélem, nem nagyon levert?
- Maga az, Settembrini úr? Milyen kedves. Hahaha, refektórium! Mindjárt egy jó viccel kezdi. 
Húzza ide azt a széket, kérem. Dehogyis zavar. Itt fekszem és elmélkedem, nem, még az is túlzás, 
hogy elmélkedem. Csak éppen lusta voltam hozzá, hogy meggyújtsam a villanyt. Köszönöm 
szépen, szubjektív szempontból majdnem teljesen jól érzem magam. A náthám elmúlt az 
ágybanfekvéstől, de hát a nátha másodlagos tünet, amint mondják. A hőmérsékletem még mindig 
nem normális, hol 37,5, hol 37,7, nem változott az utóbbi napokban.
- Tehát rendszeresen hőmérőzi magát?
- Igen, naponta hatszor, mint maguk mind idefenn. Haha, engedelmet kérek, még mindig nevetek 
rajta, hogy az éttermünket refektóriumnak nevezte. A klastromban mondják így, ugye? Szó, ami szó, 
van benne valami... sose voltam még klastromban, de ilyesfélének képzelem. És a regulákat is már 
kitanultam, megtartom pontosan.
- Mint egy ájtatos barát. Igen, azt mondhatjuk, a noviciátusát befejezte, fogadalmat tett. Fogadja 
szívbeli jó kívánságaimat. Hiszen már úgy mondja: „éttermünk". Egyébként anélkül, hogy férfiúi 
becsületébe akarnék gázolni, inkább fiatal apácára emlékeztet, mint barátra... amolyan áldozatos 
szemű, nyírott hajú, ártatlanka Krisztus-jegyesére. Azelőtt láttam olykor ilyen báránykákat, és 
mindig... mindig bizonyos fokig elérzékenyültem. Bizony, bizony, a kedves unokaöccse mindent 
elmondott. Tehát az utolsó pillanatban mégis megvizsgáltatta magát.
- Mivel belázasodtam... Nézze, kérem, Settembrini úr, odalenn a síkföldön föltétlenül orvoshoz 
fordultam volna. És itt, ahol úgyszólván a forrásnál ül az ember, ahol két szakember is van a 
háznál... igazán nevetséges lett volna...
- Persze, persze, magától értetődik. A lázát pedig már megmérte, mielőtt elrendelték. Egyébként ezt 
mindjárt az elején ajánlották, ugyebár. És a hőmérőt Mylendonk mama csempészte be magához?
- Csempészte? Minthogy szükségem volt rá, vásároltam tőle egyet.
- Értem, értem. Kifogásolhatatlan kereskedelmi ügylet. És hány hónapot sózott magára a nagy 
főnök?... Szent Isten, ezt már egyszer kérdeztem! Emlékszik? Akkor érkezett. Olyan hetykén 
válaszolt...
- Hogyne emlékeznék, Settembrini úr. Azóta sok újat éltem meg, de úgy emlékszem rá, mintha 
tegnap történt volna. Mindjárt első találkozásunknál olyan mulatságosan beszélt, Behrens tanácsos 
urat megtette alvilági bírónak... Rhadames-nek nevezte... nem, várjon csak, az más...
- Rhadamanthys ? Meglehet, hogy véletlenül úgy neveztem. Nem jegyzek meg mindent, ami 
véletlenül az eszembe jut.
- Rhadamanthys, természetesen! Minos és Rhadamanthys! És Carducciról is beszélt akkor 
mindjárt...
- Engedelmet kérek, édes barátom, Carduccit hagyjuk ki a dologból! Az Ő neve ebben a pillanatban 
sehogy sem illik a maga szájába.
Hans Castorp nevetett:
- Nem bánom. Pedig sokat tanultam róla a maga szavaiból, Settembrini úr. Akkor persze fogalmam 
sem volt semmiről, és azt feleltem magának, hogy három hétre jöttem, mit is mondhattam volna? 
Kleefeld kisasszony éppen akkor fütyült rám üdvözlésül a pneumothoraxával, és egy kicsit 
magamon kívül voltam. Meg lázasnak is éreztem magam mindjárt kezdettől fogva, mert hiszen az 
itteni levegő nemcsak a betegség ellen jó, hanem jó a betegségnek is, kitörésre készteti a betegséget, 
és ez nyilván szükséges a gyógyuláshoz.
- Valóban megvesztegető hipotézis! És arról az oroszországi német asszonyról nem mesélt magának 
Behrens, aki tavaly... nem, tavalyelőtt öt hónapot töltött nálunk? Nem? Kár, ezt nem lett volna 
szabad elmulasztania. Szeretetre méltó hölgy volt, oroszországi, de német származású, férjes 



asszony, fiatal anya. Keletről jött fel ide, vérszegény volt, sápadt, talán komolyabb bajok is voltak. 
Nos, itt tölt egy hónapot, és panaszkodik, hogy rosszul érzi magát. Türelem! Elmúlik a második 
hónap, az asszony állandóan panaszkodik, hogy nincs jobban, hanem egyre rosszabbul. 
Megmagyarázzák neki, hogy csakis az orvos ítélheti meg azt, hogy ő hogy van; Ő legfeljebb azt 
közölheti, hogy hogy érzi magát, az pedig nem fontos. A tüdejével meg vannak elégedve. Jó, az 
asszony hallgat, kúrázik, és hétről hétre fogy. A negyedik hónapban elájul vizsgálat közben. Sebaj, 
mondja Behrens; a tüdejével szerfölött meg van elégedve. Amikor aztán az ötödik hónapban az 
asszony már nem tud talpra állni, megírja a férjének Keletre, és Behrens levelet kap a férjétől, „saját 
kezébe", „sürgős", ezt írta rá erélyes betűkkel, magam láttam a borítékot. Ejnye, mondja most 
Behrens vállvonogatva, úgy látszik, az asszony nem bírja az itteni klímát. Az asszony magánkívül 
volt, szegényke, hogy Behrens mért nem szólt előbb, sopánkodott, hiszen ő kezdettől fogva érezte, 
egészen tönkrement idefenn!... Reméljük, hogy a férjénél, otthon Keleten, megint összeszedte 
magát.
- Remek! Milyen érdekesen beszél, Settembrini úr; valóban plasztikus minden szava. Sokszor 
nevettem magamban annak a fiatal lánynak a történetén is, aki a tóban fürdött, és akinek „néma 
nővér"-re cserélték ki a hőmérőjét. Bizony, mi minden nem történik ezen a világon! Az ember holtig 
tanul. Az én esetem egyébként még teljes bizonytalan. A tanácsos úr állítólag talált nálam valami 
csekélységet, a régi gócokat, ahol tudtomon kívül már régen is beteg voltam, magam is hallottam a 
kopogtatásnál, és most valami friss góc is keletkezett állítólag... haha, „friss", milyen furcsán 
hangzik ez ebben az esetben. De hát egyelőre csak akusztikai észleletekről van szó, biztos 
diagnózist majd csak akkor tehetünk, ha fölkelek és megcsinálhatjuk az átvilágítást meg a felvételt. 
Akkor majd tisztán látunk.
- Úgy gondolja?... Tudja-e, hogy a felvétel néha foltokat mutat, amelyekről azt hiszik, hogy 
kavernák, holott csak árnyékok, ezzel szemben ott, ahol csakugyan van valami, a felvételen 
akárhányszor nem látszik semmi? Madonna, a felvétel! Volt itt egy fiatal numizmatikus, láza volt, s 
mivel láza volt, tisztán látták a kavernákat a röntgenfelvételén. Állítólag még hallották is! Tébére 
kezelték, és ebbe belehalt. A boncolás kimutatta, hogy valami kokkuszok okozták a halálát.
- Hallja, kérem, Settembrini úr, mindjárt boncolást emleget ! Ott azért még nem tartok.
- Mérnök úr, maga nagy kópé.
- Maga pedig ízig-vérig kritikus és kételkedő, azt meg kell adni! Még az egzakt tudományoknak 
sem hisz. Hát a maga felvételén vannak-e foltok ?
- Vannak.
- És csakugyan beteg egy kissé, Settembrini úr?
- Igen, sajnos eléggé beteg vagyok - válaszolta Settembrini úr, és lehorgasztotta fejét. Szünet állt be; 
Settembrini köhécselt. Hans Castorp pihenő helyzetéből felnézett elnémult vendégére. Úgy tetszett, 
két egyszerű kérdésével sok mindent megcáfolt és elhallgattatott, még a köztársaságot is meg a szép 
stílust. A maga részéről nem tett semmit, hogy újra megindítsa a beszélgetést.
Settembrini úr kis idő múlva mosolyogva kiegyenesedett.
- Most arról számoljon be, mérnök úr, hogy a családja hogyan fogadta a hírt.
- Miféle hírt? Azt, hogy a hazautazásom elhúzódik? Ó, hát a családom, tudja, Settembrini úr, a 
családom voltaképpen három nagybácsiból áll, vagyis egy dédnagybácsiból meg a két fiából, de 
azokat inkább unokafivéreimnek tekintem. Egyébként nincsen családom, hisz nagyon korán 
árvaságra jutottam. És hogy hogyan fogadták a hírt? Nem sokat tudnak az egészről, nem többet, 
mint jómagam. Amikor ágynak estem, megírtam nekik, hogy erősen meghűltem, és egyelőre nem 
utazhatok. Amikor aztán láttam, hogy a dolog elhúzódik, tegnap újra írtam nekik, közöltem, hogy a 
hurutom felhívta Behrens tanácsos úr figyelmét a
mellkasom állapotára, és most ragaszkodik hozzá, hogy addig maradjak, amíg nem tisztázódik a 
helyzet. Ezt minden bizonnyal hidegvérrel vették tudomásul.
- És az állása? Gyakorlati munkakört említett, amelybe éppen most készült belépni.
- Igen, gyakornoknak. Megkértem őket, hogy egyelőre mentsenek ki a hajógyárban. Ne higgye, 
hogy kétségbeesnek emiatt. Nagyon jól megvannak akármeddig gyakornok nélkül.
- Nagyszerű! Ebből a szemszögből nézve tehát minden rendben van. Hidegvér az egész vonalon. 



Általában higgadtak maguknál odahaza, ugye? De ugyanakkor energikusak.
- Ó, igen, föltétlenül, nagyon is energikusak! - helyeselt Hans Castorp. A távolból szemügyre vette 
szűkebb hazája hangulati jellegét, és úgy találta, hogy látogatója találón jellemezte. - Higgadtak és 
energikusak, igen.
- Ha tovább marad idefenn - folytatta Settembrini -, akkor nyilván megismerkedünk majd a 
nagybátyjával, mármint a dédnagybátyjával, ugye? Kétségkívül feljön és meglátogatja.
- Ó, nem, ki van zárva! - kiáltott fel Hans Castorp. - Semmi szín alatt! Hat lóval sem hozzák fel ide. 
Nagybátyám gutaütésre hajlamos, jóformán nincs is nyaka. Nem, neki normális légnyomásra van 
szüksége, másképp még rosszabbul járna, mint az az oroszországi német hölgy, megütné a guta.
- Ó, ez nagy csalódás nekem. Gutaütésre hajlamos? Mit ér akkor a higgadtság és az energia?... 
Bátyjaura bizonyára gazdag, ugye? Maga is gazdag? Az emberek gazdagok ott maguk felé.
Hans Castorp megmosolyogta Settembrini úr irodalmi általánosítását, azután pihenőhelyzetéből 
ismét visszatekintett a messzeségbe, távoli hazájába, amelytől oly messze vetődött.
Megpróbált emlékezni, személytelenül ítélni, a távolság felbátorította és képessé tette rá. Így felelt:
- Gazdagok... igen, gazdagok is meg nem is. És ha nem, annál rosszabb. Mármint én? Nem vagyok 
milliomos, de a vagyonom biztosítva van, független vagyok, van miből élnem. Tekintsünk el az én 
személyemtől. Ha azt mondta volna, hogy gazdagnak kell lenni arra mifelénk, akkor egyetértenék 
magával. Mert jaj annak, aki nem gazdag, vagy megszűnik az lenni! „Az? Hát van annak még 
pénze?" - kérdik... Szó szerint így, és hozzá épp ilyen arccal; sokszor hallottam, és amint látom, 
belém vésődött. Megszoktam, hogy ezt mondják, de nyilván mégis furcsálltam, másképp nem 
vésődött volna belém, nem gondolja? Nem hiszem, hogy maga, mint homo humánus, jól érezné 
magát nálunk; még engem is gyakran bántott, amint most utólag észlelem, pedig én otthon vagyok 
azon a tájon, és személy szerint nem szenvedtem tőle. Akinél nem a legdrágább, legfinomabb 
borokat szolgálják fel vacsorához, ahhoz el se mennek, és a lánya pártában marad. Ilyenek az 
emberek. Ahogy itt fekszem és távolról nézem, bántó és feltűnő jelenség. Hogy is mondta az imént: 
higgadt és?... Higgadt és energikus. Helyes, de mit jelent ez ? Ez annyit jelent, hogy rideg és 
kemény. És mit jelent rideg és kemény? Annyit jelent: kegyetlen. Kegyetlen a levegő odalenn, 
kegyetlen és kérlelhetetlen. Ahogy itt fekszik az ember, és a távolból nézi, valósággal borzongás 
fogja el.
Settembrini bólogatva hallgatta. Még akkor is bólogatott, amikor Hans Castorp befejezte kritikai 
mondanivalóját, és elhallgatott. Azután nagyot lélegzett, és így szólt:
- Nem akarom szépíteni a sajátos megjelenési formákat, amelyeket az élet természetes 
kegyetlensége az önök társadalmában ölt. Egyre megy; kegyetlenséggel vádolni valakit, ez 
szemrehányásnak meglehetősen érzelgős. Ott a helyszínen nem is hozakodott volna elő vele, mert 
attól tartott volna, hogy nevetségessé válik a saját szemében. Ezt a szemrehányást jogosan átengedte 
az élet dezertőrjeinek. Hogy most mégis kimondja, bizonyos elidegenedésre vall, ezt pedig nem 
szívesen látnám, kivált ha fokozódnék, mert aki megszokja, hogy ezt a szemrehányást hangoztassa, 
könnyen elvész az élet számára, mármint annak az életformának a számára, amelybe beleszületett. 
Tudja-e, mérnök úr, mit jelent ez: „Elveszni az élet számára?" Én tudom, mindennap látom idefenn. 
Az a fiatal emberi lény, aki ide feljön (márpedig ide majdnem kivétel nélkül fiatalok jönnek), 
legkésőbb egy fél év elteltével már csak flörtre és hőemelkedésre gondol. És mire egy esztendő 
elmúlt, már nem is tud egyébre gondolni, soha többé, hanem minden más gondolatot 
„kegyetlennek", helyesebben: hibásnak és bárdolatlannak érez. Amint látom, szereti a történeteket... 
szolgálhatok velük. Beszélhetnék egy fiatalemberről, anyja szerető fiáról és ifjú házasról, aki 
tizenegy hónapot töltött itt; ismertem. Valamicskével idősebb volt magánál, ha jól tudom... igen, 
valamivel idősebb. Próbaképpen hazaeresztették, mert az állapota javult; hazament szerettei ölelő 
karjába, nem nagybátyái voltak, hanem anyja és felesége. Naphosszat csak feküdt, szájában a 
hőmérő, egyébről hallani sem akart. „Ti ezt nem értitek, mondta. Csak aki odafenn élt, az tudja, 
hogy hogyan kell élni. Idelenn hiányoznak az alapfogalmak." A vége pedig az lett, hogy az anyja 
kijelentette: „Menj vissza. Veled már nincs mit kezdeni." És visszajött, ide, „haza". Tudja, hogy 
„hazá"-nak nevezik azok, akik már egyszer idefenn éltek. Fiatal feleségétől teljesen elidegenült, az 
asszonykából is hiányoztak az „alapfogalmak", lemondott férjéről. Belátta, hogy itt, a „hazá"-jában 



talál majd magához való élettársat, akinek az „alapfogalmai" megegyeznek az övéivel, és akkor 
örökre itt marad.
Hans Castorpon látszott, hogy csak fél füllel hallgatja. Még mindig a fehér szoba villanyfényes 
világosságába bámult, mint a távolba. Elkésetten felkacagott, és így szólt:
- „Hazá"-nak nevezte? Hát ez igazán egy kicsit érzelgős, amint az imént mondotta, Settembrini úr. 
Igen, amint látom, se szeri, se száma a történeteinek. Közben még tovább gondolkoztam azon, amit 
az előbb ridegségről és kegyetlenségről mondtunk, az utóbbi napokban többször is eszembe jutott. 
Nézze, szerintem nagyon vastag bőr kell hozzá, hogy az ember amúgy istenigazából egyetérthessen 
azoknak a síkföldieknek a gondolkozásmódjával, az olyan kérdésekkel, mint „van annak még 
pénze?", meg az arcokkal, amiket az efféle kérdésekhez vágnak. Én voltaképpen sose éreztem 
természetesnek, pedig nem is vagyok homo humánus... most utólag veszem csak észre, hogy mindig 
meghökkentett. Talán a betegséghez való öntudatlan hajlamommal függött össze, hogy nem éreztem 
természetesnek... a régi gócokat magam is hallottam a kopogtatásnál, és Behrens állítólag még 
valami friss apróságot is talált. Nem mondom, meglepett, de igazából azért mégsem csodálkoztam 
rajta. Valami sziklaszilárdnak éppen sohasem éreztem magam; a szüleim is korán elhaltak, 
kisgyermek korom óta teljesen árva vagyok, tudja, Settembrini úr... Settembrini úr fejjel, vállal, 
kézzel egységes mozdulatot végzett, mely derűsen, kellemetesen szemléltette a kérdést: „Nos? 
Hogy van tovább?"
- Maga író, Settembrini úr - folytatta Hans Castorp. - Literátus. Maga bizonyosan ért az efféléhez, 
és belátja, hogy az ember ilyen körülmények között nem lehet híve a nyers erőnek, nem érezheti 
természetesnek az emberek kegyetlenségét... a közönséges emberekét, akik röhögnek, és pénzt 
keresnek, és teletömik a hasukat... Nem tudom, hogy helyesen ...
Settembrini ültében meghajolt.
- Azt akarja mondani, hogy zsenge korában ismételten került közeli érintkezésbe a halállal, s ez 
olyan lelki és kedélybeli hangoltságot idéz elő, mely idegesen érzékeny a meggondolatlan világ 
keménysége és durvasága... mondjuk: cinizmusa iránt.
- így van, ez az! - kiáltott fel Hans Castorp őszinte lelkesedéssel. - Hiánytalanul kifejezte, még az i-
re is föltette a pontot, Herr Settembrini! A halállal... Igen! Hisz tudtam, hogy ön, mint literátus...
Settembrini kinyújtotta feléje a karját, fejét féloldalt hajtotta, és lehunyta szemét; e szép, szelíd 
mozdulat csendet parancsolt, s további meghallgatást kért. Jó néhány másodpercig megmaradt 
ebben a helyzetben, akkor is, amikor Hans Castorp már régen elhallgatott, és kissé feszengve várta, 
hogy mi következik. Végül ismét kinyitotta fekete szemét - kintornás szemét -, és így szólt:
- Engedje meg... Engedje meg, mérnök úr, hogy közöljem, hogy a lelkére kössem: a halál egyetlen 
egészséges és nemes, amellett (ezt nyomatékosan hozzáfűzöm!) egyetlen igazán vallásos felfogása, 
ha az élet alkotórészének és tartozékának, szent feltételének tekintjük és érezzük, és nem választjuk 
el tőle, nem állítjuk vele ellentétbe, és nem játsszuk ki ellene alávaló módon, mert ez ellenkezője 
lenne mindennek, ami egészséges, nemes, értelmes és vallásos. A régiek az élet és a nemzés 
jelképeivel díszítették szarkofágjaikat, akárhányszor obszcén jelképekkel: hiszen az antik 
vallásosságban a szent gyakorta azonosult az obszcénnel. Ők, a régiek, kellő módon tisztelték a 
halált. A halál tiszteletre méltó, mint az élet bölcsője, mint a megújulás anyaméhe. De ha 
elválasztjuk az élettől, kísértetté válik, torzképpé, vagy még annál is rosszabbá. Mert a halál, mint 
önálló szellemi hatalom, rendkívül léha hatalom, bűnös vonzóereje kétségtelenül igen nagy, ámde a 
vele tartás éppoly kétségtelenül az emberi szellem legszörnyebb eltévelyedését jelenti.
Settembrini úr itt elhallgatott. Megállapodott ennél az általános érvényű kijelentésnél, és a 
leghatározottabban befejezte mondókáját. Komolyan beszélt, nem szórakoztatásul, semmiképp sem 
volt hajlandó partnerének alkalmat adni válaszra vagy ellenérvelésre; nem, fejtegetése végeztével 
leeresztette a hangját, és pontot tett. Ajkát összezárta, összekulcsolt kezét ölében nyugtatta, 
keresztbe vetette kockás-pantallós lábát, s szigorú tekintetét szabadon lebegő lábfejére függesztette, 
melyet könnyedén fel-alá billegetett.
Hans Castorp is hallgatott tehát. Pehelypárnájára dőlve falnak fordította fejét, és ujjaival halkan 
dobolt tűzött paplanán. Úgy érezte, kioktatták, rendreutasították, lehordták, és hallgatásában sok 
volt a gyerekes dac. A hallgatás meglehetős hosszúra nyúlt.



Settembrini úr végre fölemelte fejét, és mosolyogva megszólalt:
- Emlékszik-e rá, mérnök úr, hogy egyszer már disputáltunk hasonló témáról, sőt mondhatnám, 
ugyanerről. Akkor... ha jól emlékszem, egy közös sétánk alkalmával... betegségről és butaságról 
beszélgettünk, és maga a kettő egyesülését paradoxonnak nevezte, mégpedig a betegség iránti 
tiszteletből. Én azt mondottam akkor, hogy a betegség tisztelete sötét bolondéria, az emberi 
gondolat megbecstelenítése, maga pedig, legnagyobb örömömre, némiképp hajlandónak 
mutatkozott, hogy tekintetbe vegye ellenvetésemet. A fiatalság semlegességéről, szellemi 
határozatlanságáról is beszéltünk akkor, választási szabadságáról és kísérletezési hajlamáról, 
mármint arról, hogy mindenféle lehetséges állásponttal szeret kísérletezni, meg arról is, hogy az 
effajta kísérleteket semmiképp sem tekinthetjük végérvényes, életre szóló, komoly optálásnak... 
vagy legalábbis nem kell annak tekintenünk. Megengedi nekem - és Settembrini mosolyogva 
előredőlt ültében, két lába egymás mellett a padlón, két keze térde között, feje is rézsút előretolva -, 
megengedi-e nekem továbbra
is - mondotta, és hangjában némi megindultság érződött -, hogy továbbra is segítségére legyek 
kísérleteiben és gyakorlataiban, és megpróbáljam a helyes irányba terelni, ha kártékony rögződések 
veszélye fenyegeti?
- Hogyne, hogyne, Settembrini úr! - Hans Castorp sietve feladta elfogódott, durcás védekezését, 
abbahagyta a dobolást a paplanon, és riadt szívélyességgel fordult vendége felé.
- Igazán hallatlanul kedves magától... Igazán nem is tudom, hogy mivel... Azazhogy, van-e hozzá...
- Természetesen sine pecunia - idézte Settembrini úr, és felállt. - Az ember nem lehet kicsinyes. - 
Nevettek mind a ketten. Hallatszott, amint a kettős ajtó külső szárnya becsukódik, s a következő 
pillanatban a belső ajtó kilincse is lenyomódott. Joachim tért vissza az esti társas együttlétből. Az 
olasz láttára elpirult ő is, ahogy Hans Castorp is elpirult az imént; napbarnított arca még egy 
árnyalattal sötétebb lett.
- Nini, vendéged van? - mondta. - Milyen kellemes. Feltartottak odalenn, belekényszerítettek egy 
bridzspartiba... kifelé bridzsnek nevezik - magyarázta fejcsóválva -, pedig hát igazából egészen más 
volt. Öt márkát nyertem.
- Aztán vigyázz, nehogy a játék bűnös vonzóerejének hatása alá kerülj - mondta Hans Castorp. - 
Hm, hm. Herr Settembrini időközben nagyszerűen elszórakoztatott... nem, ez igazán nem a 
megfelelő kifejezés, ezt legföljebb a ti álbridzsetekre lehet mondani, de Settembrini úr olyan 
tartalmasan töltötte ki az időt... Minden rendes embernek voltaképpen kézzel-lábbal kellene 
igyekeznie, hogy mihamarabb elkerüljön innét, amikor most már álbridzsre vetemedik a 
vendégsereg... De csak azért, hogy Settembrini úr konverzációját még sokáig élvezzem, és szóbeli 
segítségében részesüljek, szinte azt kívánnám, hogy beláthatatlan ideig tartson a lázam, és minél 
tovább itt ragadjak... A végén majd „néma nővér"-t dugnak a szájamba, nehogy csaljak.
- Megismétlem, mérnök úr, amit az imént mondtam: maga nagy kópé! - mondta az olasz. Szokott 
kellemes modorában elköszönt. Hans Castorp nagyot sóhajtott, amikor magára maradt 
unokaöccsével.
- Micsoda pedagógus! - mondta. - Humanista pedagógus, annyi szent. Állandóan a helyes irányba 
terelgeti az embert, hol a történeteivel, hol elméleti formában. És micsoda témák kerülnek szóba 
vele, sose hittem volna, hogy az efféléről beszélni lehet, vagy egyáltalában meg lehet érteni. Ha 
odalenn a síkföldön találkozom Settembrinivel, nem is értettem volna - tette hozzá.
Joachim ilyenkor este kis ideig nála maradt, feláldozta esti fekvőkúrájának két vagy három 
negyedóráját. Néha sakkoztak Hans Castorp betegasztalán; Joachim felhozott egy készletet a 
társalgóból. Később cókmókostul, szájában a hőmérővel, kivonult erkélyére, és Hans Castorp is 
megmérte magát még utoljára, az éjbe borult völgyből közelebbről vagy távolabbról felérkező 
könnyű muzsika hangjainál. Tíz órakor véget ért a fekvőkúra, hallatszott, ahogy Joachim lefekszik, 
áthallatszott a rossz orosz asztalnál étkező házaspár neszezése... És Hans Castorp oldalt fordult, az 
álom érkezésére várva.
Az éjszaka volt a nap nehezebbik része, mert Hans Castorp gyakran fölébredt, és órákig feküdt 
nyitott szemmel, akár azért, mert vérének nem egészen normális hőfoka ébren tartotta, akár azért, 
mert azidőtt teljességgel horizontális életmódja csorbította alvási kedvét és erejét. Alvása óráit ezzel 



szemben változatos, életteljes álmok élénkítették, s ezeken elmélkedhetett, amikor ébren feküdt. A 
nappalt sokszoros tagoltsága, beosztottsága rövidítette meg és tette szórakoztatóvá, éjszaka pedig a 
baktató órák elfolyó egyformasága keltette ugyanezt a hatást. Amikor pedig már közeledett a hajnal, 
szórakoztató volt megfigyelni a lassú szürkületet, a szoba fokozatos megjelenését, a tárgyak 
kibukkanását, lelepleződését, látni, amint odakinn kigyúl a nap gőzösen parázsló vagy derűsen 
lángoló tüze; és egykettőre elérkezett újra a pillanat, midőn a fürdőmester erélyes kopogása a 
napirend érvénybe lépését jelezte.
Hans Castorp nem vitt magával naptárt kiruccanására, így nem volt mindig egészen tisztában a 
dátummal. Időről időre öccsétől kért felvilágosítást, de Joachim sem volt mindig biztos a dolgában. 
A vasárnap - kivált a másodhetenként visszatérő zenés vasárnap, már a második, melyet Hans 
Castorp ágyban töltött - némi támaszpontul szolgált, s annyi mindenesetre bizonyos volt, hogy a 
szeptember már jócskán előrehaladt, dereka táján járhattak. Amióta Hans Castorp az ágyat nyomta, 
kinn a völgyben a borús, hideg időre csodálatos nyári napok következtek, megszámlálhatatlan 
verőfényes napok sorozata, elannyira, hogy Joachim reggelente fehér nadrágosan lépett be 
unokabátyjához, és Hans Castorp nem tudta elfojtani őszinte sajnálkozását, hogy elmulasztja ezt a 
csoda időt. „Szégyen, gyalázat"-nak is mondta egyszer halkan; de azután önnön megnyugtatására 
hozzátette, hogy szabadlábon sem igen élvezné a szép időt jobban, mint így, hiszen tapasztalata 
szerint nem szabad idefenn sokat mozognia. És a sarkig kitárt erkélyajtó bizonyos fokig amúgy is 
részeltette a kinti meleg sugárzásban.
A reá rótt visszavonultság vége felé azonban újra megváltozott az idő. Éjszakán át hideg köd 
érkezett, a völgy nyirkos, kavargó hóba burkolózott, és a szobát a gőzfűtés száraz lehelete töltötte 
be. Ilyen volt a helyzet azon a napon is, amelyen Hans Castorp a reggeli orvosi vizitnél emlékeztette 
a tanácsost, hogy három hete fekszik, s engedélyt kért rá, hogy fölkelhessen.
- Mi a csuda, hát már itt tartunk? - álmélkodott Behrens. - Lássuk csak: valóban, igaza van. 
Istenkém, hogy öregszünk! Ami azt illeti, az állapota nemigen változott ezalatt. Tessék? Tegnap 
normális volt a
hőmérséklete? Igen, az esti hatórás mérésig. No, Castorp, nem bánom: Isten neki, fakereszt, 
visszaadom magát az emberi társadalomnak. Keljen fel és járjon, jóember! Persze csak a 
megengedett keretek és határok között. Legközelebb megcsináljuk a belső portréját. Előjegyezni! - 
szólt oda távoztában Krokowski doktornak, óriási hüvelykujjával a válla fölött Hans Castorp felé 
bökött, és véreres, örökké könnyes kék szemét az asszisztensre meresztette... Hans Castorp elhagyta 
a „remíz"-t.
Sárcipőben, kabátja gallérját feltűrve, hosszú idő után elsőízben kísérte el unokaöccsét a folyócska 
melletti padhoz és vissza; útközben felvetette a kérdést, vajon meddig fekteti még a tanácsos, ha ő 
történetesen nem jelenti a kitűzött idő elteltét. Joachim válaszul megtört pillantással révedt a 
semmibe, száját mintegy reménytelen „hajjaj"-ra kerekítette, és karja mozdulatával a beláthatatlant 
jelezte a levegőben.
...ISTENEM, LÁTOK!«
Egy hétbe telt, amíg von Mylendonk főnökasszony lerendelte Hans Castorpot a 
röntgenlaboratóriumba. Hans Castorp nem akarta sürgetni. Buzgó tevékenység folyt a Berghofban, 
a két orvosnak csakúgy, mint a többi személyzetnek, szemlátomást rengeteg volt a dolga. Az utóbbi 
napokban új vendégek érkeztek: két matrachajú orosz diák, nyakig zárt fekete blúzuk alól a 
fehérneműnek még árnyalata sem kandikált elő; egy holland házaspár, amely Settembrini asztalánál 
kapott helyet; egy púpos mexikói, aki iszonyú asztmás rohamokkal rémítette meg 
asztalszomszédait: hosszú ujjaival mint vaskapcsokkal kapaszkodott olyankor a mellette ülőbe, akár 
férfi, akár nő volt az illető, bárhogy kapálózott s kiáltott segítségért, erősen fogta, és ily módon 
bevonta halálfélelmeibe. Egy szó mint száz, az étterem majdnem egészen megtelt, holott a téli idény 
csak októberben kezdődött. Hans Castorpot esetének súlyossága, betegségének foka pedig nemigen 
jogosította fel arra, hogy kiváltságos figyelmet követeljen. Frau Stöhr például a maga butaságában 
és műveletlenségében kétségkívül sokkal betegebb volt nála, Blumenkohl doktorról nem is szólva. 
Hans Castorp helyében csak az nem vonult volna szerényen a háttérbe, akinek semmi érzéke 
rangsorhoz és protokollhoz, annál is inkább, mert ez az érzék a ház szelleméhez tartozott. A könnyű 



beteg itt nem sokat számított, Hans Castorp ezt többször is kihallotta a beszélgetésekből. Az idefenn 
érvényes mérce szerint lekicsinylően emlegették a könnyű esetet, fenntről lefelé nézték, mégpedig 
nemcsak a súlyosabbak és a súlyosak, hanem még az olyan betegek is, akik maguk is csak 
„könnyű"-nek számítottak; ezzel persze önnönmagukat is lebecsülték, azonban magasabb 
szempontból megmentették becsületüket, amennyiben az idefent érvényes mércéhez igazodtak. 
Emberi dolog. „Ó, az a... - mondták például egymásról. - Annak tulajdonképpen semmi baja, 
jóformán nincs is hozzá joga, hogy itt legyen. Még kavernája sincs..." Ez volt a szellem; 
arisztokratikus volt a maga sajátos értelmében, és Hans Castorp tiszteletben tartotta, mert vele 
született a tisztelet mindenféle fajta rend és törvény iránt. Ahány ház, annyi szokás, így tartja a 
közmondás. És az utazó csekély műveltségről tesz tanúbizonyságot, ha kigúnyolja a vendéglátó nép 
erkölcseit és szokásait; megbecsülendő tulajdonság pedig nagyon sokféle és különböző van a 
világon. Hans Castorp még Joachimmal szemben is bizonyos kíméletes tiszteletet tanúsított, 
nemcsak azért, mert törzsvendég volt s azonfelül Hans Castorp vezetője, ciceronéja ebben a 
világban, hanem elsősorban azért, mert kétségtelenül ő volt a „súlyosabb". Ez lévén az adott 
helyzet, érthető, hogy mindenki igyekezett a lehető legjobban érvényre juttatni esetét, sőt némelyek 
túlozták is súlyosságát, hogy az arisztokráciához tartozzanak, vagy legalább közelebb kerüljenek 
hozzá. Hans Castorp is, ha asztalnál megkérdezték, egy-két tizeddel többet mondott, mint amennyit 
a hőmérő mutatott, s akarva, nem akarva hízelgett hiúságának, ha asztaltársai ujjúkkal fenyegették, 
mint hogyha minden hájjal megkent fickónak néznék. De még ha túlzott is valamelyest, akkor is 
igazából alacsony fokú személy maradt, s így türelem és tartózkodás föltétlenül a legillendőbb 
magatartás volt esetében.
Joachim oldalán újra belezökkent első három hetének kerékvágásába, ebbe az immár megszokott, 
egyenletes, pontosan szabályozott életmódba, és az első naptól fogva ment, mint a karikacsapás, 
mintha sohasem szakadt volna félbe. A félbeszakítás valójában nem is számított, ezt világosan 
éreztették vele, mikor első ízben jelent meg újra az étteremben. Joachim - aki az ilyen apró 
figyelmességekre határozottan és tudatosan ügyelt - gondoskodott ugyan róla, hogy néhány szál 
virág díszítse az ágyból feltámadott beteg helyét; de asztaltársai üdvözlése kevéssé volt ünnepélyes, 
nemigen különbözött a máskoritól, melyet nem háromheti, csupán háromórai elválás előzött meg, s 
ez nemcsak azért történt így, mert közönyösek voltak egyszerű, szimpatikus személye iránt, vagy 
mert túlságosan el voltak foglalva önmagukkal, azaz érdekessé vált testükkel - hanem inkább azért, 
mert egyáltalában nem ébredtek tudatára a közben eltelt időnek. Hans Castorp ezt minden nehézség 
nélkül megértette, mert ő maga is úgy ült az asztal végén a tanárnő meg Miss Robinson között, 
mintha utoljára tegnap ült volna ott.
Ha azonban már asztalánál sem igen törődtek visszavonultsági periódusának befejezésével, hogyan 
törődtek volna vele a terem távolabbi részeiben? Ott a szó szoros értelmében senki sem vett 
tudomást Hans Castorp újramegjelenéséről, az egy Settembrini kivételével, aki az étkezés 
végeztével odajött, és tréfálkozva, barátian üdvözölte. Hans Castorp a maga részéről még egy 
további kivételt állapított meg, ennek jogosultságáról azonban nem vagyunk hivatva dönteni. Hans 
Castorp magában megállapította, hogy Clawdia Chauchat észrevette visszatérését: amikor - elkésve, 
mint mindig - belépett, és becsapta az üvegajtót, nyomban megpihentette rajta keskeny pillantását, 
mely Hans Castorpéval találkozott, és mihelyt leült, a vállán át még egyszer mosolyogva 
visszafordult feléje - mosolyogva, mint három hete, amikor Hans Castorp vizsgálatra ment. Oly 
leplezetlen és nemtörődöm volt ez a mozdulat, olyannyira nem vette tekintetbe sem a jelenlevő 
vendégeket, sem az ő - Hans Castorp - esetleges érzékenységét, hogy azt sem tudta, legyen-e 
magánkívül boldogságában, vagy pedig vegye lekicsinylés jelének, és bosszankodjék rajta. Szíve 
mindenesetre görcsbe rándult e pillantások alatt, amelyek olyan iszonyatosan és mámorítón 
(legalábbis az ő szemében) meghazudtolták a kettejük között fennálló társadalmi ismeretséghiányt; 
igen, szinte fájdalmasan görcsbe rándult a szíve, amikor az üvegajtó csörömpölve becsapódott, mert 
hiszen erre a pillanatra várt elfúló lélegzettel.
Jegyezzük itt meg utólag, hogy Hans Castorp belső kapcsolata a jó orosz asztalnál ülő beteg 
asszonnyal, érzékeinek és szerény szellemének érdeklődése középtermetű, puhán osonó, kirgiz 
szemű személye iránt, egyszóval: szerelmessége (engedtessék meg e helyütt ez a szó, noha 



„levalósi", síkföldi kifejezés, és netán azt az elképzelést kelthetné, mintha a „Milyen bűvöletbe ejt" 
kezdetű dalocska valamiképpen alkalmazható volna a helyzetre) - tehát szerelmes állapota 
visszavonultsága alatt erősen előrehaladt. Clawdia Chauchat képe lebegett előtte, amikor hajnaltájt 
ébredve a homályból tétován kibontakozó szobába vagy esténként az egyre sűrűsödő alkonyatba 
tekintett (akkor is tisztán előtte volt, amikor Settembrini belépett hozzá, és hirtelen felkattintotta a 
villanyt, ezért pirult el a humanista láttára); Clawdia Chauchat szájára, pofacsontjára, szemére - 
melynek színe, alakja, metszése lelkébe hasított -, ernyedt hátára, fejtartására, blúza kivágásából 
kibukkanó nyakcsigolyájára, leheletkönnyű fátyolszövet sejtelmes burkába takart karjára gondolt a 
felaprózott nap egyes óráiban, s ha eddig eltitkoltuk, hogy ezzel a módszerrel múlatta el oly 
könnyen az órákat, ezt csupáncsak azért tettük, mert szívvel-lélekkel osztoztunk hősünk 
lelkiismeret-furdalásaiban, melyek a képek és látomások ijesztő boldogságába vegyültek. Igen, 
ijedtség, megrendülés járt ezzel a boldogsággal, a határozatlanba, határtalanba és valószínűtlenbe 
kalandozó kicsapongó reménység, öröm és szorongás, amely névtelen volt, de a fiatalember szívét - 
a szó legszorosabb, testi értelmében vett szívét - néha oly hirtelen megmarkolta, hogy egyik kezét e 
szerv tájékára, a másikat pedig homlokához illesztette (szemét ernyőzve), és ezt suttogta magában:
„Istenem!"
Mert homloka mögött gondolatok vagy félgondolatok rajzottak, s ezek adták a képeknek és 
látomásoknak túlságos édességüket. Ezek a gondolatok Madame Chauchat hanyagságára és 
nemtörődömségére vonatkoztak, betegségére, testének a betegség következtében beálló fokozott 
hangsúlyozására, egész lényének betegség okozta eltestiesedésére, amelyben orvosi határozat 
szerint most már neki, Hans Castorpnak is része van. Homloka mögött megértette a kalandos 
szabadságot, mely abban nyilvánult, hogy Madame Chauchat hátranézésével, mosolygásával fittyet 
hányt társadalmi ismeretségük hiányának, úgy, mintha egyáltalában nem volnának társadalmi 
lények, mintha nem is volna szükséges, hogy egymással beszéljenek... és éppen ez volt az, amitől 
megijedt - megijedt ugyanabban az értelemben, mint akkor az orvosi rendelőben, amikor Joachim 
felsőtestéről sietve, kutató tekintettel felnézett a szemére, de mégis azzal a különbséggel, hogy 
akkor részvét és gond volt ijedtségének oka, itt azonban egészen más játszott közre.
Most tehát tovább folyt az egyenletes berghofbeli élet, ez a szűk színpadon kellemesen szabályozott 
és kegyes véletlenek lehetőségében bővelkedő élet, és Hans Castorp, belső portréja felvételére 
várva, továbbra is megosztotta a derék Joachimmal, óráról órára ugyanazt művelte, amit Joachim; 
és ez a szomszédság talán jót tett fiatalemberünknek. Mert noha csak beteg-szomszédság volt, sok 
volt benne a katonás becsület; igaz, ez a becsület - anélkül, hogy maga tudatára ébredt volna ennek - 
már a legjobb úton volt, hogy beérje a kúraszolgálattal, amely így mintegy a síkföldi 
kötelességteljesítés szurrogátumává, afféle póthivatássá lett, s Hans Castorp korántsem volt olyan 
ostoba, hogy ezt ne vette volna észre. Mégis érezte, e szomszédság fékező, mérséklő hatást tesz 
civil lelkületére, s könnyen meglehet, hogy ez a szomszédság, ennek példája és felügyelete tartotta 
vissza holmi külső lépésektől, vak vállalkozásoktól. Mert látta jól, milyen sokat szenved a derék 
Joachim egy bizonyos, naponta rátörő narancs-atmoszférától, amihez kerek barna szempár, egy kis 
rubin, sok-sok kevéssé indokolt nevetés meg külsőleg jól fejlett mell tartozik; és a becsületes 
józanság, amellyel Joachim ennek az atmoszférának a hatásától megriadt és menekült, Hans 
Castorpot is megragadta, bizonyos fokig rendben és féken tartotta, megakadályozta benne, hogy a 
keskenyszeműtől - hogy úgy mondjuk -„ceruzát kérjen kölcsön", amire a fékező szomszédság 
nélkül tapasztalatunk szerint nagyon is
könnyen hajlamos lett volna. Joachim sohasem beszélt a nevető kedvű Marusjáról, és így Hans 
Castorpnak is tilos volt, hogy vele Clawdia Chauchat-ról beszéljen. Azzal kárpótolta magát, hogy 
étkezés közben bizalmas eszmecserét folytatott a jobbján ülő tanárnővel, az öreg lányt állandó 
pirulásra késztette azzal, hogy a hajlékonyan osonó beteg iránt érzett szenvedélyével ugratta, és 
eközben az öreg Castorp méltóságteljes álltámaszát utánozta. Madame Chauchat személyi viszonyai 
felől is faggatta, szeretett volna valami újat, érdekeset megtudni származásáról, férjéről, koráról, 
betegségéről. Hogy vannak-e gyermekei, kérdezte. - Nem, dehogy, nincsenek. Mit is kezdene 
gyerekekkel egy olyan asszony, mint Clawdia Chauchat? Valószínűleg szigorúan megtiltották neki, 
hogy gyermeket szüljön, és másrészt: miféle gyermekek is lehetnének azok? Hans Castorp ebben 



kénytelenkelletlen igazat adott Fraulein Engelhartnak. Egyébként is lassan már késő lenne hozzá, 
jegyezte meg erőszakolt tárgyilagossággal. Madame Chauchat arca profilból néha már egy kissé 
élesnek látszik. Vajon elmúlt-e már harmincesztendős? - Fraulein Engelhart hevesen tiltakozott. 
Clawdia harmincéves? Legeslegföljebb huszonnyolc. Ami pedig a profilját illeti, egyszer s 
mindenkorra megtiltja asztalszomszédjának, hogy ilyet mondjon. Clawdia profilja lágy, fiatalos, 
édes, noha persze érdekes profil, nem olyan, mint akármilyen egészséges libuskáé. Büntetésül pedig 
Engelhart kisasszony egy szuszra hozzáfűzte, hogy biztos tudomása van róla, miszerint Madame 
Chauchat gyakran fogad férfilátogatót, egy Davos-Platzban lakó honfitársa járogat hozzá; 
délutánonként a szobájában szokta fogadni.
Ez célba talált. Hans Castorp arca minden igyekezete ellenére eltorzult, és eltorzultak a „nézze meg 
az ember" és „mi a csuda"-jellegű könnyednek szánt megjegyzések, amelyekkel a közlést fogadni 
próbálta. Képtelen volt rá, hogy semmibe vegye Clawdia honfitársának létezését, pedig eleinte 
megpróbálta ilyen színben feltüntetni a dolgot. Vonagló ajakkal minduntalan visszatért rá. Fiatal 
férfi? Fiatal és jóképű, mármint annak mondják, válaszolta a tanárnő; mert saját szemével nem látta. 
- Beteg? - Legfeljebb könnyű beteg. - Reméli, jegyezte meg Hans Castorp maró gúnnyal, hogy 
valamivel több fehérnemű látszik rajta, mint a rossz orosz asztalnál ülő honfitársain, és Engelhart 
kisasszony, még mindig bosszúvágytól fűtve, kijelentette, hogy ezért kezeskedik. Hans Castorp 
akkor beismerte, hogy az üggyel foglalkozni kell, és komolyan megbízta a vénkisasszonyt, 
tudakolja meg, hogy áll a dolog Clawdia olyannyira bejáratos honfitársával. Engelhart kisasszony 
azonban ahelyett, hogy erről hírt hozott volna, néhány nappal később valami egészen újjal állt elő.
Megtudta, hogy Clawdia Chauchat-t festik, arcképét festik; és megkérdezte Hans Castorpot, hogy ő 
is tudja-e. Ha nem, akkor is meg lehet róla győződve, a kisasszony biztos forrásból szerezte a hírt. 
Hosszabb ideje már, hogy modellt ül valakinek itt a házban, mégpedig ugyan kinek? A tanácsosnak! 
Behrens udvari tanácsosnak, s e célból majd mindennap meglátogatja a főorvost magánlakásán.
Ez a hír még közelebbről érintette Hans Castorpot, mint a megelőző. Attól fogva számos torz tréfát 
kanyarított köréje. Persze, közismert tény, hogy a tanácsos olajban fest, mit akar Engelhart 
kisasszony, hiszen ez nem tilos, mindenkinek szíve joga. Tehát a tanácsos úr özvegyi otthonában? 
Remélhetőleg legalább Mylendonk kisasszony jelen van az üléseknél. - A főnökasszony nyilván 
nem ér rá effélére. - „Több ideje, mint a főnökasszonynak, jog szerint Behrensnek sem lehet" - 
jegyezte meg Hans Castorp szigorúan. De noha ezzel látszólag véglegesen elintézte az ügyet, a 
témát korántsem ejtette el, hanem temérdek kérdést tett fel a további és közelebbi részletek felől: 
milyen a kép, mekkora, mellkép-e vagy egész alak, a napnak melyik órájában ül Madame Chauchat 
a tanácsosnak - holott Engelhart kisasszony e tárgyban sem tudott részletekkel szolgálni, s csak 
további kutatások eredményeivel kecsegtethette.
Hans Castorp hőmérséklete 37,7-re szökött erre a hírre. Madame Chauchat látogatásai még sokkal 
jobban fájdították, nyugtalanították szívét, mint látogatói. Madame Chauchat magánélete már 
magában véve, tartalmától függetlenül is hovatovább fájdalmat, nyugtalanságot támasztott benne, s 
mennyire fokozódott mindez, amikor e tartalomról is kétes hírek jutottak fülébe! Mindent összevéve 
feltehető volt ugyan, hogy az orosz látogató józan és ártatlan kapcsolatot tartott fenn 
honfitársnőjével; Hans Castorp azonban egy idő óta hajlamos volt rá, hogy a józanságot meg az 
ártatlanságot lárifárinak tartsa; s ugyanígy nem tudta magát rávenni vagy rábeszélni, hogy más 
szemmel nézze az olajfestést, mint kapcsolatot egy viccesen beszélő özvegyember meg egy keskeny 
szemű, alattomosan osonó fiatalasszony között. A tanácsos ízlése modellje kiválasztásában 
túlságosan megfelelt az övének, semhogy ezen a téren józanságot feltételezhetett volna; és ha maga 
elé képzelte Behrens kék arcát, véreres, könnyben úszó szemét, még kevesebb okot talált erre a 
feltételezésre.
Másféle benyomást tett rá egy körülmény, amelyet maga fedezett fel véletlenül azokban a 
napokban, holott ez a körülmény megint csak ízlését igazolta. Frau Salomon és a falánk, 
szemüveges iskolás fiú asztalánál, balra Hans Castorpék asztalától, az oldalajtó közvetlen közelében 
ült egy beteg, mannheimi származású (amint Hans Castorp megtudta), kopaszodó, hibás fogazatú, 
tétova beszédű harmincéves forma férfi - az, aki az esti társas együttlét alkalmával néha 
zongorázott, mégpedig többnyire a Nászinduló-t a Szentivánéji álom-ból. Állítólag nagyon vallásos 



volt, ami nem ritkaság idefenn, így mondották Hans Castorpnak.
Vasárnaponként istentiszteletre járt le „Platz"-ba, és fekvőkúra alatt ájtatos könyveket olvasott, 
olyanokat, amelyeknek bekötő tábláját kehely vagy pálmaág díszítette. Nos, Hans Castorp egy 
napon észrevette, hogy ez a beteg ugyanoda irányítja pillantását, mint ő maga: Madame Chauchat 
simulékony személyén csüng a tekintete, és ez a tekintet kutyamódra félénk és tolakodó. Miután 
Hans Castorp egyszer elkapta, nem állta meg, hogy újra meg újra vissza ne térjen hozzá. Látta a 
beteget, amint este a játékszobában álldogált a vendégek között, borongósan beleveszve a bájos, 
noha hibás asszony szemléletébe, aki odabenn ült a kis szalonban a kanapén, és a gyapjas hajú 
Tamarával (így hívták a mulatságos külsejű leányt), Blumenkohl doktorral meg az asztalnál ülő 
horpadt mellű, csapott vállú urakkal beszélgetett; látta, amint eloldalog, s aztán lassan, kiforduló 
szemmel, felső ajkát szánalmasan felhúzva, válla fölött megint arra fordítja a fejét. Látta, ahogy 
elsápad, és nem néz fel, de a következő pillanatban mégis felnéz, és rászívja magát tekintetével, 
amikor az üvegajtó csörömpölve bevágódik, és Madame Chauchat a helyére oson. És többször is 
látta, ahogy szegény étkezés után odaáll a kijárat meg a jó orosz asztal közé, hogy Madame 
Chauchat elmenjen mellette, s ő közvetlen közelből falhassa a reá ügyet sem vető asszonyt 
szemével, amely csordultig volt szomorúsággal. Ez a felfedezés is jócskán megviselte Hans 
Castorpot, noha a mannheimi szánalmas szemmeregetése korántsem nyugtalaníthatta olyan 
értelemben, mint Clawdia Chauchat magánérintkezése Behrens tanácsossal, aki korban, 
személyiségben, pozícióban olyan magasan fölötte állott a mannheimi betegnek.
Clawdia nem is hederített a mannheimire; Hans Castorp kiélezett lelkiállapotában föltétlenül 
észrevette volna, ha ez másképp van, ebben az esetben tehát nem a féltékenység utálatos fullánkja 
döfött beléje. De végig kellett próbálnia minden érzelmet, amelyet mámor és szenvedély 
végigkóstol, amikor a külvilágban megpillantja önmagát; és ezekben az érzelmekben különös 
módon keveredik az undor a közösségtudattal. Lehetetlenség mindezt kikutatni, kifejteni, ha tovább 
akarunk jutni. Mindenesetre sok volt Hans Castorp körülményeihez képest, amit a mannheimi beteg 
megfigyelése még a többihez rárótt szegényre.
Így telt el nyolc nap Hans Castorp átvilágításáig. Nem tudta, hogy nyolc nap telik el addig, de mikor 
egy napon reggelinél azt a parancsot kapta a főnökasszonytól (már megint árpa volt a szemén, nem 
lehetett ugyanaz, úgy látszik, alkatilag hajlamos volt erre az ártatlan, de elcsúfító nyavalyára), hogy 
délután jelentkezzék a laboratóriumban, akkor tudomásul kellett vennie, hogy a nyolc nap eltelt. Az 
utasítás szerint Hans Castorpnak unokaöccsével együtt kellett megjelennie, félórával uzsonnaidő 
előtt, mert ez alkalommal Joachimról is új röntgenfelvételt készítenek; a régit már elavultnak kellett 
tekinteni.
Így hát aznap harminc perccel megrövidítették az ebéd utáni nagy fekvőkúrát, pontosan fél négykor 
„leszálltak" a kőlépcsőn az álpincébe, és most ott ültek együtt a kis várószobában, mely a rendelőt a 
röntgenlaboratóriumtól elválasztotta. Joachim, akinek ez nem volt újdonság, békés nyugalomban 
várakozott, Hans Castorp azonban meglehetősen lázas izgalomban, mivel addig még sohasem 
tekintettek be szervezete belső életébe. Nem voltak magukban; amikor beléptek, már néhányan 
ültek a helyiségben, térdükön rongyos képeslap, s együtt várakoztak velük: egy daliás fiatal svéd, 
aki az étteremben Settembrini asztalánál ült, s azt beszélték róla, hogy áprilisban, megérkezésekor, 
olyan beteg volt, hogy alig akarták fölvenni, azóta azonban nyolcvan fontot hízott, és nemsokára 
gyógyultan bocsátják el; aztán egy asszony a rossz orosz asztaltól, maga is csenevész teremtés, még 
csenevészebb, csúf, hosszú orrú fiacskájával, aki a Szása névre hallgatott. Ezek a személyek 
régebben vártak, mint fiatalembereink, az előjegyzés sorrendjében tehát nyilvánvalóan előttük 
következtek; úgy látszik, a szomszédos átvilágítóhelyiségben késedelem állt be, s így mind 
elkészülhettek rá, hogy kihűl az uzsonnájuk.
Benn a laboratóriumban folyt a munka. Kihallatszott a tanácsos hangja, amint utasításokat ad. Fél 
négy már el is múlt valamivel, amikor nyílt az ajtó - egy odalenn működő laboratóriumi asszisztens 
nyitotta ki -, és elsőnek a svéd daliát és szerencsefiát bocsátották be: a megelőző beteget 
valószínűleg egy másik ajtón engedték ki. Attól fogva már gyorsabban bonyolódtak le a dolgok. Tíz 
perccel később hallották, amint a tökéletesen gyógyult skandináv, a hely s az intézmény e két lábon 
járó reklámja, erőteljes léptekkel távozott a folyosón át, és a laboratóriumba bebocsátották az orosz 



anyát Szásájával. Hans Castorp most is, mint a svéd beléptekor, megfigyelte, hogy az 
átvilágítóhelyiségben félhomály, azaz tompított, mesterséges világítás uralkodik, akárcsak 
Krokowski doktor analitikus rendelőjében. Az ablakokat elfüggönyözték, a napvilágot kizárták, 
néhány villanykörte égett. Miközben Szását és anyját bebocsátották, és Hans Castorp utánuk nézett, 
ugyanabban a pillanatban kinyílt a folyosóra vezető ajtó, és a várószobába belépett a következőnek 
lerendelt beteg - idő előtt, minthogy odabenn megkéstek a munkával: Madame Chauchat volt.
Clawdia Chauchat hirtelen benn termett a szobácskában; Hans Castorp tágra rántotta szemét, ahogy 
fölismerte, s érezte, hogy vére mind kiszalad az arcából, és alsó állkapcsa elernyed, szája már-már 
kinyílik. Clawdia belépése olyan váratlanul, feltűnés nélkül következett be; egyszer csak ott volt, 
megosztotta a szűk szobát a fiatalemberekkel, holott egy szempillantással azelőtt még híre-hamva 
sem volt. Joachim egy gyors pillantást vetett Hans Castorpra, s azután nemcsak szemét sütötte le, 
hanem fölvette az asztalról a képeslapot,
amelyet az imént letett, és beletemetkezett. Hans Castorpnak nem volt hozzá ereje, eltökéltsége, 
hogy ugyanezt cselekedje. Miután az imént elsápadt, most erősen elpirult, szíve kalimpált.
Madame Chauchat leült a laboratóriumba vezető ajtó mellett egy kurta, mintegy csonkolt karfájú 
kerek kis székre, hátradőlt, egyik lábát könnyedén átvetette a másikon, és a semmibe nézett; 
Pribislav-szeme kissé kancsalított, mert a tudat, hogy figyelik, pillantását idegesen eltérítette eredeti 
irányától. Fehér szvettert viselt, kék szoknyát, ölében könyvet tartott - valószínűleg egy 
kölcsönkönyvtári kötetet -, és földön nyugvó lábával halkan kopogott a padlón.
Másfél perc múlva már megváltoztatta helyzetét, körülnézett, felállt, olyan arccal, mintha nem 
tudná, hányadán van és kihez forduljon - s megszólalt. Valamit kérdezett, kérdését Joachimhoz 
intézte, noha Joachim a képes újságba mélyedt, Hans Castorp pedig dologtalanul ült; igen, Madame 
Chauchat szavakat formált ajkával, és hangot adott hozzá fehér nyakából: az a nem mély, de kissé 
éles, kellemesen fátyolos hang volt ez, amelyet Hans Castorp ismert, régidőktől fogva jól ismert, és 
egyszer még közvetlen közelből is hallott, akkor, amikor ez a hang személy szerint hozzá intézte a 
következő szavakat: „Szívesen. De óra után föltétlenül add vissza." Akkor azonban 
folyékonyabban, határozottabban szólt a hang; most kissé vontatottabban, törtebben botorkáltak a 
szavak, a beszélőnek nem volt természetadta joga e szavakhoz, csak kölcsönvette őket, mint ahogy 
Hans Castorp már néhányszor hallotta, bizonyos fölénnyel, melybe azonban hódoló elragadtatás is 
vegyült. Madame Chauchat ezt kérdezte, egyik kezét gyapjúkabátkája zsebébe mélyesztve, a 
másikat tarkójához emelve:
- Kérem szépen, hány órára rendelték ide magukat?
Joachim gyors pillantást vetett unokafivérére, aztán ültében összezárta a sarkát, úgy válaszolt:
- Fél négyre.
Madame Chauchat újra szólt:
- Engem háromnegyedre. Mi történik itt? Mindjárt négy óra. Épp most ment be valaki, ugye?
- Igen, két személy - felelte Joachim. - Előttünk voltak soron. A szolgálat késik. Úgy látszik, minden 
eltolódott egy félórával.
- Milyen kellemetlen! - mondta az asszony, és idegesen tapogatta a haját.
- Meghiszem azt! - válaszolta Joachim. - Mi is már majdnem félórája várunk.
Így beszélgettek egymással, és Hans Castorp úgy hallgatta, mintha álmodná az egészet. Hogy 
Joachim beszélget Madame Chauchat-val - ez majdnem annyi, mintha ő maga beszélne vele, de 
azért persze mégis egészen más. A „meghiszem azt" sértette Hans Castorp fülét, az adott 
körülmények között szemtelennek, vagy legalábbis meghökkentően közömbösnek érezte. De 
Joachim elvégre is beszélhetett így - egyáltalán: beszélhetett vele, és talán még fitogtatta is Hans 
Castorp előtt a hetykeségét - „meghiszem azt" -, mint ahogy Hans Castorp maga is hetykélkedett 
Joachim és Settembrini előtt, annak idején, amikor megkérdezték, mennyi ideig szándékozik 
maradni, s ő azt válaszolta: „Három hétig." Clawdia Joachimhoz intézte kérdését - noha Joachim az 
újságba temetkezett -, bizonyosan azért, mert törzsvendég volt, s az asszony régebben ismerte 
látásból; de minden bizonnyal azért is, mert kettejük között helyénvaló volt ez a civilizált 
érintkezés, a szavakba öltözött eszmecsere, nem sejlett köztük semmi szertelen, mély, iszonyú és 
titokzatos. Ha egy barna szemű, rubinos, narancsparfümös valaki várakozik velük, akkor rajta, Hans 



Castorpon lett volna a sor, hogy szót értsen vele, és azt mondja: „meghiszem" - függetlenül, tisztán, 
amilyennek vele szemben érezhette magát. „Meghiszem azt, hogy kellemetlen, kisasszony! - 
mondhatta volna, és talán még a zsebkendőjét is előrántja mellzsebéből, hogy belefújja az orrát. - 
Egy kis türelmet kérünk, mi sem vagyunkjobb helyzetben." És Joachim csodálkozott volna 
könnyedségén, noha valószínűleg nem kívánta volna igazán, hogy az ő helyében legyen. Nem, Hans 
Castorp sem volt féltékeny Joachimra az adott helyzetben, holott neki jutott osztályrészül, hogy 
Madame Chauchat-val beszéljen. Helyeselte, hogy „Clawdia" hozzá fordult; amikor az asszony így 
tett, számot vetett a körülményekkel, s ezáltal értésére adta Hans Castorpnak, hogy tudatában van e 
körülményeknek... Hans Castorp szíve kalapált.
Miután Joachim oly fölényesen bánt el Madame Chauchat-val (és Hans Castorp valami halk 
ellenségeskedést vélt kiérezni a derék Joachim e fölényes viselkedéséből, s ez még dúltságában is 
megmosolyogtatta), „Clawdia" megpróbált fel-alá járkálni a szobában; ezt azonban hely hiányában 
fel kellett adnia, így hát ő is elvett egy képeslapot az asztalról, és visszatért vele a csonkolt karfájú 
székbe. Hans Castorp ott ült, és nézte, nagyapja méltóságteljes álltámaszát utánozta, és így valóban 
nevetségesen hasonlított az öreghez. Mivel Madame Chauchat megint keresztbe tette a lábát, térde, 
sőt karcsú lábszárának egész vonala kirajzolódott a kék szövetszoknya alatt. Középtermetű volt, 
Hans Castorp szemében éppen megfelelő és tetszetős magasságú, de lába aránylag hosszú volt, 
csípője keskeny. Nem dőlt hátra, hanem előrehajolt ültében, keresztbe font alsókarját combjára 
támasztotta, háta úgy meggörnyedt, lapockája annyira előreesett, hogy nyakcsigolyája kiugrott, sőt, 
a testhez álló szvetter alatt gerincoszlopa is szinte látható volt, és melle, mely korántsem volt olyan 
dús és dagadó, mint Marusjáé, hanem kicsiny és lányos, kétoldalról összeszorult. Hans
Castorpnak egyszer csak eszébe jutott: Clawdia is arra vár, hogy átvilágítsák. Behrens az arcképét 
festi; külső megjelenését olajjal, festékkel reprodukálja a vásznon. Most azonban a félhomályban 
olyan fénysugarakat szándékozik reáirányítani, amelyek teste belsejét is feltárják előtte. És midőn 
Hans Castorp erre gondolt, elfordította fejét, és arca tisztesen elborult, azt a tapintatos, illedelmes 
kifejezést öltötte fel, amelyet Hans Castorp önmagával szemben kötelezőnek érzett ennél az 
elképzelésnél.
A hármas együttlét a várószobában nem tartott sokáig. Szásával és édesanyjával nem sokat 
kukoricáztak odabenn, nyilván siettek, hogy helyrehozzák a késést. A fehér köpenyes laboráns ismét 
kinyitotta az ajtót, Joachim felállt, újságját az asztalra dobta, és Hans Castorp némi belső 
tétovázással követte őt az ajtóhoz. Lovagias meggondolások ágaskodtak benne, egybefonódva a 
kísértéssel, hogy mégis illedelmes formák közt szóljon Madame Chauchat-hoz, és előreengedje a 
rendelőbe - netán, ha sikerül, ráadásul francia nyelven; és lázasan kutatta emlékezetében a szavakat, 
a mondatszerkezetet. De nem tudta, szokás-e idefenn az efféle udvariaskodás, nem áll-e az előre 
megállapított sorrend magasan a lovagiasság fölött. Ezt csak Joachim tudhatta, s mivel Joachimnak 
esze ágában sem volt, hogy előreengedje a jelenlevő hölgyet, hiába nézett rá Hans Castorp sürgetőn, 
beszédesen - a vége az lett, hogy kénytelen-kelletlen követte öccsét az ajtón át a laboratóriumba. 
Madame Chauchat csak futólag pillantott fel, újságja fölé görnyedve.
Hans Castorpot túlságosan elfoglalta mindaz, amit maga mögött hagyott, túlságosan kitöltötték a 
legutóbbi tíz perc kalandjai, semhogy az átvilágítóhelyiségbe belépve, nyomban át tudta volna 
állítani belső jelenlétét. A mesterséges félhomályban semmit sem látott, vagy csak éppen 
körvonalakat. Clawdia kellemesen fátyolos hangját hallotta, ahogy azt mondja: „Mi történik itt... 
épp most ment be valaki... milyen kellemetlen...", és a hang hatására édes borzongás futott végig 
hátgerincén. Látta az asszony térdét a szövetszoknya alatt kirajzolódni, látta, amint előrehajló 
nyakszirtjén a lazán lecsüngő s a hajfonatba bele nem foglalt rövid vörösszőke fürtöcskék alatt 
kiállnak a nyakcsigolyái, és újra megborzongott. Behrens tanácsost is látta: a belépőnek hátat 
fordítva állt valami kiugró szekrény vagy falba épített polc előtt, és egy feketés lemezt vizsgált, 
melyet kinyújtott karral emelt a tompa mennyezeti világítás felé. A fiatalemberek elmentek mellette, 
a helyiség mélyébe, a laboráns megelőzte őket, s előkészületeket tett kezelésükre, elintézésükre. 
Furcsa szag volt odabenn. Áporodott ózonféle töltötte be a levegőt. A fekete függönyös ablakok 
között előreugró polcos építmény két egyenlőtlen részre osztotta a laboratóriumot. Mindenféle 
fizikai készülékek, üvegedények, kapcsolótáblák, függőlegesen meredező mérőeszközök látszottak, 



de volt fényképezőgéphez hasonló szekrény is, gördülő állványokon, s a falba eresztve 
üvegdiapozitívok sorakoztak: az ember nem tudhatta, fényképész műtermében van-e, 
sötétkamrában, vagy feltaláló műhelyében, technikai boszorkánykonyhájában.
Joachim minden további nélkül lemeztelenítette felsőtestét. Az asszisztens, fiatal, zömök, 
pirospozsgás bennszülött, fehér köpenyben, felszólította Hans Castorpot, hogy ő is vetkőzzék le. 
Nem tart soká - mondotta -, ő is mindjárt sorra kerül. Hans Castorp épp a mellényét vetette le, 
mikor Behrens a helyiség kisebbik részéből átjött a nagyobbikba.
- Halló! - mondta. - Itt vannak a Dioszkurok! Castorp és Pollux... Csak halkan jajgassanak, kérem! 
Egy pillanat, mindjárt keresztüllátunk mind a kettőjükön. Úgy látom, Castorp, fél attól, hogy feltárja 
előttünk a belsejét! Legyen nyugodt, roppantul esztétikus az egész. Mondja, látta már a 
magánképtáramat? Tessék! - Azzal karon ragadta Hans Castorpot, és odavitte a falba eresztett sötét 
üvegekhez, felkattantotta mögöttük a villanyt. Hans Castorp emberi testrészeket látott: kezet, lábat, 
térdet, felső és alsó lábszárat, kart, medencerészeket. De ezeknek az emberi testtöredékeknek az élő, 
gömbölyded formája kísérteties és elmosódott körvonalú volt, bizonytalan állagával halvány 
ködsugárzásként vette körül tisztán és határozottan körülrajzolt magját: a csontvázat.
- Nagyon érdekes - mondta Hans Castorp.
- Tagadhatatlanul! - válaszolta a tanácsos. - Hasznos szemléltető oktatás fiatalok részére. 
Fényanatómia, tetszik tudni, az újkor diadala. Ez itt egy női kar, ugye, milyen bájos? Ezzel ölelik az 
embert a pásztorórán, tetszik tudni. - Nevetett, és felső ajka, nyírott bajuszkája eközben féloldalasan 
felhúzódott. A képek kihunytak. Hans Castorp oldalt fordult, arra, ahol Joachim felvételére 
készültek.
A két ablak között benyúló építménynél történt, amelynek túlsó oldalánál a tanácsos állott, amikor 
beléptek. Joachim afféle suszterszékre telepedett egy deszka előtt, mellét a deszkának szorította, és 
azonkívül még két karjával is átölelte; az asszisztens gyúró mozdulatokkal javított helyzetén, vállát 
előbbre nyomta, hátát gyömöszölte. Majd a kapcsolóberendezés mögé bújt, s meggörnyedve, lábát 
szétvetve, jellegzetes fényképésztesttartással vizsgálta a látványt; megelégedését fejezte ki, és oldalt 
lépve figyelmeztette Joachimot, hogy vegyen mély lélegzetet, és addig ne eressze ki a levegőt, amíg 
el nem készül a felvétel. Joachim görnyedő háta megtágult, úgy maradt. Az asszisztens abban a 
pillanatban megrántotta a megfelelő fogantyút a kapcsolótáblán. Két másodpercig félelmetes erők 
játszottak a helyiségben, sokezer voltos áramra volt szükség az anyag áthatolására - Hans Castorp a 
százezres számra vélt emlékezni. A félelmetes hatalmak
jól-rosszul megfékezve a cél érdekében, mellékutakon próbálták kitombolni magukat. Kisülések 
dörrentek, mint a puskalövések. A mérőkészülék körül kék szikrák pattogtak. A falon hosszú 
villámok futottak végig sisteregve. Valahonnét piros lámpa tekintett a szobába, mint egy szem, 
nyugodtan, fenyegetőn, és egy fiola Joachim háta mögött lassan megtelt zöld fénnyel. Azután 
minden megnyugodott, a fényjelenségek eltűntek, Joachim sóhajtva engedte ki leheletét. 
Megtörtént.
- Kérem a következő delikvenst! - szólt Behrens, és könyökével oldalba bökte Hans Castorpot. - A 
fáradtság nem kifogás! Kap egy tiszteletpéldányt, Castorp, aztán majd a gyerekeinek meg az 
unokáinak is a falra vetítheti keble rejtett titkait!
Joachim félreállt; a laboráns lemezt váltott. Behrens tanácsos személyesen oktatta az újoncot, hogy 
üljön, hogy tartsa magát. „Ölelje meg! - mondotta. - Ölelje meg azt a deszkát! Bánom is én, 
képzelje, hogy valami más! Szorítsa a melléhez, mintha boldogságérzet fűződnék hozzá! Így jó. 
Belélegezni! Úgy maradni! - kommandírozott. - Barátságos arcot kérek!" Hans Castorp pislogva 
várt, tüdeje tele levegővel. Mögötte kitört a zivatar, sistergett, pattogott, durrant, majd 
megnyugodott. A tárgylencse a belsejébe tekintett.
Leszállt a suszterszékről, megzavarodva, kábultan attól, ami vele történt, pedig hát voltaképpen az 
égvilágon semmit sem érzett a sugárzás közben.
- Derék - mondta a tanácsos. - Most aztán saját szemünkkel láthatjuk. - És Joachim, aki már ismerte 
a dörgést, néhány lépéssel arrább ment, a kijárathoz közelebb egy állványnál helyezkedett el, háta 
mögött a terjedelmes készülék, amelyen hátmagasságban félig vízzel telt, párolgócsővel ellátott 
üveghólyag tűnt fel, előtte, melle magasságában, keretes ernyő, amely csigás kötélen függött 



igazíthatón. Balján, kapcsolótábla és elektromos mérőszekrény közepén, vörös lámpaharang 
emelkedett ki. A tanácsos lovagolva leült egy zsámolyszékre a függő ernyő előtt, és meggyújtotta a 
harangban a körtét. A mennyezeti lámpa kialudt, csak a rubinfény világította meg a színhelyet. 
Azután a mester egy mozdulatával ezt is megszüntette, és a laboratóriumra sűrű sötétség borult.
Behrens hangja megszólalt a sötétben:
- Várni kell, amíg megszokja a szemünk. Amíg óriási nagyra nő a pupillánk, mint a macskáé; csak 
akkor láthatjuk, amit látni akarunk. Ezt maguk is megértik, ugye, hogy a közönséges nappali 
szemünkkel nem láthatjuk csak úgy, minden további nélkül. A fényes nappalt és szívderítő képeit 
előbb el kell felejtenünk ebből a célból.
- Magától értetődik - felelte Hans Castorp. A tanácsos mögött állt, lehunyta szemét, mert úgyis 
édesmindegy volt, hogy az ember nyitva tartotta-e vagy sem, olyan fekete volt az éjszaka. - Előbb 
ki kell öblítenünk a szemünket sötétséggel, hogy ilyesmit lássunk, ez csak természetes. Sőt, 
nézetem szerint jó és helyénvaló, hogy előbb egy kicsit magunkba szálljunk, mintegy csendes 
imádságban. Itt állok, és lehunytam a szemem, kellemesen elálmosodom... Milyen szag van itt 
tulajdonképpen?
- Oxigén - felelte Behrens. - Az oxigént érzi a levegőben. A szobazivatar mellékterméke, tetszik 
tudni... No, most nyissa ki a szemét! - mondta. - Kezdődik a boszorkányság.
Hans Castorp buzgón engedelmeskedett.
Fogantyú átkapcsolása hallatszott. Motor indult meg, hangja dühösen bőgve felszaladt, de újabb 
kapcsolással lefékezték, egyenletességre kényszerítették. A padló ütemesen remegett. A hosszúkás, 
függőleges piros lámpácska csendes fenyegetéssel nézett át a falról. Valahol villám sistergett. És a 
sötétségből lassan, teljesen, mint megvilágosodó ablak, kibukkant az ernyő halvány négyszöge, 
Behrens tanácsos előtte lovagolt suszterszékén, combját szétterpesztve, öklét combjára támasztva, 
tömpe orrával egészen közel hajolva az üveglaphoz, amely belátást nyújtott az emberi szervezet 
belsejébe.
- Látja, fiatalember? - kérdezte... Hans Castorp a válla fölé hajolt, de még egyszer fölemelte 
tekintetét arrafelé, ahol a sötétben Joachim szemét sejtette (bizonyosan most is szelíden, szomorúan 
nézett, mint akkor a vizsgálatnál), és megkérdezte:
- Megengeded?
- Hogyne, tessék csak - felelte Joachim nagylelkűen a sötétségből. És a padló rázkódása, a működő 
erők sistergése, robaja közepette Hans Castorp görnyedve kémlelt be a sápadt ablakon, kémlelte 
Joachim Ziemssen puszta csontvázát. Mellcsontja hátgerincével sötét, porcos oszloppá esett egybe. 
Bordái elülső ívelését át- meg átmetszette a hátsó, mely sápadtabbnak látszott. Fenn a kulcscsont 
íveken ágazott kétfelé, és a lágy, világos húsburokban szikáran, élesen rajzolódott ki a lapocka, a 
váll, a felsőkarcsont kiindulópontja. A mellkasüreg világos volt, de erezet látszott benne, sötét 
foltok, feketés fodrozódás.
- Tiszta kép - mondta a tanácsos. - A tisztes soványság teszi, a katonás fiatalság. Láttam itt olyan 
potrohokat, hogy... Áthatolhatatlanok, jóformán semmit sem lehet fölismerni. Azokat a sugarakat 
még nem találták fel, amik áthatolnak olyan hájrétegen... Ez itten tiszta munka. Látja a 
rekeszizmot? - mondta Behrens, és a sötét ívre mutatott, amely az ablak alján emelkedett, süllyedt. - 
Látja itt, jobboldalt, ezeket a púpokat, kihúzódásokat ? Ez a mellhártyagyulladás, amin tizenöt éves 
korában átesett. Mélyen lélegzeni! - vezényelt. -
Mélyebben! Azt mondom, mélyebben! - És Joachim rekeszizma remegve emelkedett, amilyen 
magasra csak bírt. A tüdő felső része kivilágosodott, de a tanácsost mindez nem elégítette ki. - 
Elégtelen! - mondotta. - Látja a hilusmirigyeket? Látja az összenövéseket? Látja itt a kavernákat? 
Innét jönnek a mérgek, amiktől becsíp. - Hans Castorp figyelmét azonban idomtalan, állati 
zsákforma valami kötötte le, ami a középső oszlop mögött sötétlett, mégpedig inkább jobboldalt, 
mármint a szemlélőtől számítva; ez a valami egyenletesen tágult és összehúzódott, olyasféleképpen, 
mint egy úszó medúza.
- Látja a szívét? - folytatta a tanácsos, óriási kezét ismét fölemelte combjáról, és mutatóujjával a 
lüktető, lecsüngő valamire bökött... Jóságos Isten, tehát a szíve volt, Joachim ízig-vérig becsületes 
szíve volt az, amit Hans Castorp látott!



- Látom a szívedet - mondta fojtottan.
- Tessék csak - mondta megint Joachim, és valószínűleg megadással mosolygott odafenn a sötétben. 
De a tanácsos rájuk parancsolt, hogy hallgassanak és ne érzelegjenek. Hosszasan tanulmányozta a 
foltokat és vonalakat, a feketés fodrozódást a mellkasüregben, és szemlélőtársa is fáradhatatlanul 
bámulta Joachim síri alakját, halotti vázát, e kopár csontozatot és szikár mementót. Áhítat, ijedelem 
töltötte el a lelkét. „Igen, igen, látom - ismételte többször. - Istenem, látok!" Egyszer régen hallott 
egy asszonyról, rég meghalt rokona volt a Tienappel ágról... nos, az az asszony állítólag azzal az 
alázatosan viselt, súlyos adománnyal volt megáldva vagy megverve, hogy az olyan ember, akinek 
nemsokára meg kellett halnia, a szeme előtt csontvázként jelent meg. Így látta most Hans Castorp a 
derék Joachimot, igaz, a fizikai, optikai tudomány segítségével és rendezésében, és így az egésznek 
nem volt semmi jelentősége, és nem volt benne semmi rendkívüli, kivált mert nyomatékosan kikérte 
Joachim beleegyezését. Mégis hirtelen nagyon átérezte, milyen szomorú lehetett ama látnoki 
képességgel felruházott nagynéni sorsa. Valósággal feldúlta az, amit látott, vagy pontosabban: a 
puszta tény, hogy látja; és dúltságában titkos kétely sarkantyúzta lelkét, hogy vajon csakugyan 
egészen „renden belüli" dolgok-e ezek; kételkedett benne, hogy megengedett dolog ez a 
szemlélődés a remegő, sistergő sötétségben; és az indiszkréció marcangoló öröme elvegyült 
lelkében a meghatottsággal és az áhítattal.
Néhány perccel utóbb pedig ő maga állt a zivatarban a pellengéren. Joachim pedig - ismét bezárult 
testtel - felöltözött. A tanácsos megint bekémlelt a tejes üveglemezen át, ezúttal Hans Castorp 
belsejébe, és elmormolt nyilatkozataiból, szaggatott szitkozódásaiból és felkiáltásaiból arra lehetett 
következtetni, hogy a lelet megfelel várakozásainak. Azután nagyon kedvesen megengedte, hogy 
Hans Castorp a saját kezét is megnézze az ernyőn keresztül, mivel olyan nagyon kérte. És Hans 
Castorp látta, amit várakozása szerint nyilván látnia kellett, amit látni azonban embernek 
voltaképpen sosem adatik, s amiről ő sem hitte volna, hogy valaha megadatik látnia: belelátott saját 
sírjába. Az enyészet későbbi munkáját megelőzte a fény ereje, látta a húst, amelyben a földön jár, 
elrothadni, elmúlni, köddé oldódni, s meglátta benne jobb keze aprólékosan esztergályozott 
csontvázát; gyűrűs ujja legalsó perce körül nagyatyjától örökölt pecsétgyűrűje lötyögött lazán, 
feketéllőn: evilági szilárd, kemény tárgy, amellyel az ember testét ékesíti, míg elolvad alóla a hús, 
és a tárgy felszabadul és tovább vándorol - egy másik húsra, amely ismét egy ideig viselheti. Ama 
Tienappel-ősanya szemével látta meg teste egy jól ismert részét, mindenen átható, jövőbe látó 
szemmel; és életében először értette meg, hogy meg kell halnia. Olyan arcot vágott hozzá, amilyent 
zenehallgatás közben szokott vágni - kicsit bárgyú, álmos és áhítatos képet, szája kissé elnyílt, fejét 
vállára billentette.
- Kísérteties, mi? - mondta Behrens. - Igen, tagadhatatlanul van benne valami kísérteties elem.
Aztán megállást parancsolt az erőknek. A padló megnyugodott, a fényjelenségek megszűntek, a 
mágikus ablakra ismét sötétség borult. A mennyezeti lámpa kigyúlt. És mialatt Hans Castorp is 
magára kapkodta ruháját, Behrens némi felvilágosítással szolgált a fiatalembereknek 
megfigyeléseiről, persze tekintetbe véve laikus felfogóképességük határait. Ami különösen Hans 
Castorpot illeti, az optikai lelet olyan tökéletesen igazolta az akusztikait, hogy a tudomány becsülete 
ennél többet igazán nem kívánhatott. A régi gócok is látszottak meg a friss góc is, azonkívül 
„kötegek" húzódnak a bronchusoktól elég mélyen be a tüdőbe - „durva rostos kötegek, csomókkal". 
Hans Castorp majd maga is ellenőrizheti a diapozitívon, amelyet a tanácsos ígérete szerint 
hamarosan megkap. Tehát: nyugalom, türelem, fegyelem, hőmérőzni, enni, feküdni, és várakozó 
álláspontra helyezkedni. Azzal a tanácsos hátat fordított. Kivonultak, elöl Joachim, mögötte Hans 
Castorp. Hans Castorp kimenet visszanézett a vállán át. Az asszisztens által bebocsátva, Madame 
Chauchat lépett be a laboratóriumba.
SZABADSÁG
Hogyan is érezte magát a fiatal Hans Castorp? Mintha a hét hét, amelyet immár igazolhatóan és 
kétségtelenül idefenn töltött, csak hét nap lett volna? Vagy épp ellenkezőleg, úgy tetszett neki, 
mintha a valóságnál már
sokkal, de sokkal hosszabb ideje élne ezen a helyen? Maga is felvetette ezt a kérdést; részben 
önmagának, részben Joachim előtt - de nem tudta eldönteni. Valószínűleg mind a kettő igaz volt; 



visszatekintve egyaránt természetellenesen rövidnek és természetellenesen hosszúnak tetszett az 
idefenn eltöltött idő, csak éppen annyinak nem érezte, mint amennyi a valóságban volt - már 
amennyiben feltételezzük, hogy az idő egyáltalában természet, és a valóságos létezés fogalma 
kapcsolatba hozható vele.
Akármint volt is, október a küszöbön állt, bármely pillanatban beköszönthetett. Hans Castorp ezt 
könnyen kiszámíthatta, azonkívül betegtársai véletlen beszélgetései is utaltak rá.
- Tudják-e, hogy öt nap múlva már megint elseje van? - mondotta a füle hallatára Hermine Kleefeld 
két, társaságabeli fiatalembernek, a Rasmussen nevű diáknak meg a duzzadt ajkúnak, akit 
Gansernek hívtak. A főétkezés után az ételek gőzében álldogáltak az asztalok között, és társalogva 
húzták az időt, mielőtt kimennek fekvőkúrázni. - Igen ám, október elseje, az igazgatóságon láttam a 
naptárban. Ez már a második e nemben, amelyet ezen a kéjtanyán töltök. Lám, elmúlt a nyár, már 
amennyiben egyáltalán volt, az embert becsapták, ellopták tőle a nyarat, mint ahogy ellopják az 
életét is egészen, mindenestül. - És sóhajtott a fél tüdejével, miközben butaságtól fátyolos szemét 
fejcsóválva a mennyezet felé emelte.
- Csak vidáman, Rasmussen! - kiáltott fel azután, és cimborája lejtős vállára csapott. - Mondjon 
vicceket!
- Nemigen tudok - válaszolta Rasmussen, és kezét melle magasságában lógatta kétoldalt, mint az 
uszonyt. - Meg aztán kedvem sincs hozzá; mindig olyan fáradt vagyok.
- A kutyának sincs kedve ilyen vagy hasonló körülmények között még sokáig élni - jegyezte meg 
Ganser, összeszorított fogakkal. És nevettek, vállukat vonogatva.
De Settembrini is ott állt a közelben, örök fogvájóját ajka közé szorítva, s kimenet odaszólt Hans 
Castorpnak:
- Ne higgyen nekik, mérnök úr, sohase higgyen nekik, ha zúgolódnak! Valamennyien zúgolódnak, 
kivétel nélkül, pedig nagyon is otthon érzik magukat. Pongyola életet élnek, és ráadásul még 
szánalomra tartanak igényt, és úgy érzik, joguk van keserűségre, iróniára, cinizmusra! „Ezen a 
kéjtanyán"! Talán bizony nem kéjtanya? Kéjtanya a javából, méghozzá a szó legeslegkétesebb 
értelmében. „Megcsaltak - mondja ez a némber -, ezen a kéjtanyán ellopták az életemet." Igen ám, 
de engedje csak le a síkföldre, odalenn olyan életet fog élni, amiből világosan kiderül, nincs hőbb 
vágya, mint az, hogy mihamarabb visszakerüljön ide. Hajjaj, az irónia! Óvakodjék az idefenn 
tenyésző iróniától, mérnök úr! Általában óvakodjék ettől a szellemi magatartástól! Mihelyt az irónia 
megszűnik az ékesszólás közvetlen, klasszikus eszköze lenni, amely a józan értelem számára 
egyetlen pillanatig sem lehet félreérthető, nyomban léhasággá válik, a civilizáció kerékkötőjévé, a 
megrekedéssel, szellemtelenséggel, bűnnel való tisztátalan kacérkodássá. Mivel a légkör, amelyben 
élünk, szemlátomást erősen kedvez a mocsárvirág-tenyészetnek, azt remélhetem, vagy attól 
tarthatok, hogy megérti, mérnök úr, mit akarok mondani.
Hét héttel azelőtt, odalenn a síkföldön, az olasz szavai valóban csak üres szavak, hangzatok lettek 
volna Hans Castorp számára, a fenntartózkodás azonban fogékonnyá tette elméjét értelmük iránt, 
mármint fogékonnyá az intellektuális megértés tekintetében, ha nem is minden további nélkül a 
szimpátia értelmében - ami talán még többet jelent. Mert noha Hans Castorp a lelke mélyén örült, 
hogy Settembrini még most is, a vele történtek ellenére is úgy beszél vele, ahogyan beszél, továbbra 
is oktatja, inti és hatni igyekszik reá - felfogóképessége most már olyannyira kifejlődött, hogy 
bírálta az olasz szavait, és fukarkodott helyeslésével, legalábbis bizonyos fokig. „Nicsak - gondolta 
-, éppúgy beszél az iróniáról, mint a muzsikáról, még csak az kellene, hogy »politikailag gyanúsnak 
bélyegezze, tudniillik attól a pillanattól fogva, hogy megszűnik »közvetlen és klasszikus 
nevelőeszköz« lenni. De az olyan irónia, amely »egyetlen pillanatig sem félreérthető - ugyan miféle 
irónia lenne az, kérdem Isten nevében, ha már hozzá kell szólnom? Száraz tanbetyárkodás lenne, 
semmi egyéb!" Ilyen hálátlan a fiatalság, amikor művelődik. Elfogadja az ajándékot, s azután 
ócsárolja.
Arra persze azért nem vetemedett, hogy ellenszegülését szavakba foglalja. Csupán Settembrini 
úrnak Hermine Kleefeldről mondott ítéletét bírálta: igazságtalannak találta, vagy legalábbis 
bizonyos okoknál fogva ilyen színben akarta feltüntetni önmaga előtt.
- De hiszen Kleefeld kisasszony beteg! - mondotta. - Igazán súlyos beteg, és minden oka megvan a 



kétségbeesésre! Mit akar tőle tulajdonképpen?
- Néha a betegség és a kétségbeesés is csak a léhaság megjelenési formája - válaszolta Settembrini.
„Hát Leopardi ? - gondolta magában Hans Castorp. - Leopardi, aki kétségbeesésében már nem hitt 
sem a tudományban, sem a haladásban? És ő maga, az iskolamester úr? Ő is beteg, újra meg újra 
visszatér ide, és Carduccinak nem sok öröme telnék benne." Fennhangon pedig így szólt:
- Mondhatom, ez gyönyörű! A kisasszony akármelyik nap a fűbe haraphat, és maga ezt léhaságnak 
nevezi! Legyen szíves, és fejtse ki bővebben. Ha azt mondaná: a betegség néha a léhaság 
következménye, ez még elfogadható lenne...
- Nagyon is elfogadható! - vágott a szavába Settembrini. - Nézze meg az ember, talán azt szeretné, 
ha ennyivel beérném?
- Vagy ha azt mondaná: a léhaság ürügyül használja a betegséget ... még ezt is elfogadnám.
- Grazié tanto! [2]
- De hogy a betegség a léhaság egyik formája? Vagyis: nem léhaságból ered, hanem maga is 
léhaság? Hiszen ez már paradoxon!
- Kérem, kérem, mérnök úr, ne csavarja ki a szavaimat! Megvetem a paradoxont, gyűlölöm! Vegye 
úgy, hogy mindaz, amit az imént az iróniáról mondottam, a paradoxonra is vonatkozik, méghozzá 
tetézve! A paradoxon a kvietizmus mérges virága, a rothadásnak indult szellem csillámlása, a 
legnagyobb léhaság valamennyi közt! Egyébként megállapítom, hogy már megint védelmezi a 
betegséget...
- Nem; igazán érdekel, amit mond, Settembrini úr. Egynémely tekintetben arra emlékeztet, amit 
Krokowski doktor fejteget a hétfői előadásain. Ő is másodlagos jelenségnek tekinti a szervi 
megbetegedést.
- Idealistának nem egészen szobatiszta.
- Mi kifogása ellene?
- Ez, éppenséggel ez.
- Nem jó szemmel nézi az analízist?
- Nem egyformán. Hol nagyon rossz szemmel, hol nagyon jóval, mérnök úr.
- Hogy értsem ezt?
- Az analízis hasznos, mint a felvilágosodás és a civilizáció eszköze, jó, amennyiben megrendít 
ostoba meggyőződéseket, feloszlat természetes előítéleteket, és aláássa a tekintélyt, más szavakkal: 
amennyiben felszabadít, finomít, emberibbé tesz, és a szolgákat megérleli a szabadságra. De rossz, 
nagyon rossz, amennyiben megbénítja a tetterőt, gyökerében rontja meg az életet, amelyet 
átalakítani képtelen. Az analízis néha nagyon gusztustalan dolog, éppolyan gusztustalan, mint a 
halál, hiszen voltaképpen odatartozik... rokona a sírnak és a sír gyanús anatómiájának...
„Helyes a bőgés, oroszlán" - gondolta magában Hans Castorp akarva, nem akarva, mint mindig, ha 
Settembrini úr nevelő célzatú nyilatkozatot tett. Fennhangon azonban csak ennyit fűzött hozzá:
- A minap fényanatómiát űztünk odalenn az alagsorban. Így nevezte Behrens, amikor átvilágított.
- Á, szóval ezt a stációt is megjárta már! No és?
- Láttam a kezem csontvázát - közölte Hans Castorp, s megpróbálta felidézni magában az érzéseket, 
amelyeket a látvány akkor keltett. - Megnézte maga is, Settembrini úr?
- Nem, engem a legkevésbé sem érdekel a csontvázam. No és az orvosi eredmény?
- Behrens durva rostos kötegeket látott, csomókkal.
- Pokol hóhéra.
- Egyszer már nevezte így Behrens tanácsost. Hogy érti ezt?
- Higgye meg, nagyon jól választott elnevezés.
- Settembrini úr, maga igazságtalan! Elismerem, hogy a tanácsosnak megvannak a gyengéi. A 
beszédmódja nekem se nagyon tetszik, minél tovább hallgatom, annál kevésbé; van benne valami 
erőszakolt, kivált ha az ember meggondolja, hogy nagy csapás érte idefenn, elveszítette a feleségét. 
De mindent egybevetve mégis érdemdús, tiszteletre méltó férfi, a szenvedő emberiség jótevője! 
Legutóbb találkoztam vele, amikor épp műtétről jött, egy bordareszekcióból, ami igazán élet-halál 
kérdése volt. Mély benyomást tett rám, amikor így láttam, nehéz, hasznos munkájából jövet, amihez 
olyan kiválóan ért. Egészen felhevült belé, és jutalmul szivarra gyújtott. Mondhatom, irigyeltem.



- Ez nagyon szép volt magától. No és a büntetése időtartama?
- Nem szabott pontos határidőt.
- Nem rossz. No hát akkor feküdjünk le, mérnök úr. Vonuljunk állásainkba.
A harmincnégyes szoba előtt elbúcsúztak.
- Maga tehát most fölmegy a tetőre, Settembrini úr. Sokkal szórakoztatóbb lehet úgy társaságban 
feküdni, mint egyedül. Jól mulat? Érdekes emberek, akikkel együtt kúrázik?
- Ó, csupa párthus meg szittya.
- Úgy érti, hogy oroszok?
- És orosz nők - felelte Settembrini úr, és szája sarka megfeszült. - Agyő, mérnök úr!
Semmi kétség, ebben célzás rejlett. Hans Castorp zavartan vonult vissza szobájába. Tudja-e 
Settembrini, hogy hogy áll a szénája? Nevelői buzgalmában valószínűleg kémkedett utána, követte 
tekintetének irányát. Hans Castorp dühös volt az olaszra, és magamagára is, mert meggondolatlanul 
provokálta a döfést. Összeszedte írókészletét, hogy kivigye az erkélyre - mert most már nem lehetett 
tovább halogatni a haza írandó levelet, a harmadikat! -, s közben tovább mérgelődött, halkan 
mormolva szidta a szeleverdi bölcselkedőt, amiért olyasmibe üti az orrát, amihez semmi köze, ő 
maga meg szembetrallázza a lányokat az utcán... Valósággal elment a kedve a levélírástól, az a 
kintornás úgy elrontotta a hangulatát a célzásaival. De hiába, téliruha kellett, pénz, fehérnemű, 
lábbeli - egyszóval mindaz, amit magával hozott volna, ha előre
tudja, hogy nem három nyári hétre jön, hanem... hanem előre meg nem határozott időtartamra, mely 
azonban mindenképpen jó darabon belenyúlik a télbe, sőt - amilyenek már minálunk idefenn a 
fogalmak és az időarányok - talán még a tavaszba is. Nos mindezt, vagy legalábbis mindennek a 
lehetőségét közölni kellett az otthoniakkal. Hans Castorp eltökélte, hogy ezúttal nem végez 
félmunkát, tiszta bort tölt a lentiek poharába, és nem áltatja tovább sem önmagát, sem családját...
Ebben az értelemben írt hát, azzal a technikával, amelyet Joachimnál gyakran megfigyelt: 
nyugágyában fekve, töltőtollal, úti írómappáját magasan felhúzott térdével támasztva. A 
szanatórium levélpapírján írt (jókora készlet volt ebből az asztalfiókban), James Tienappelhoz 
intézte levelét, mert három nagybátyja közül ő állt hozzá a legközelebb, s kérte, tájékoztassa a 
konzult a tényállásról. Sajnálatos incidens történt, amint írta: az aggodalmak alaposnak bizonyultak, 
az orvosok kijelentése szerint feltétlenül szükséges, hogy a tél egy részét, vagy talán az egész telet, 
idefenn töltse, mert az övéhez hasonló esetek gyakran makacsabbak, mint azok, amelyek sokkal 
nagyobb csinnadrattával kezdődnek, így hát nyomatékos rendszabályra van szükség, hogy az ügyet 
egyszer s mindenkorra elintézzék. Ebből a szempontból - tette hozzá - valóságos szerencse és a 
végzet jóakaratú beavatkozása, hogy történetesen épp most jött ide fel, és véletlenül alkalom 
adódott rá, hogy megvizsgáltassa magát; másképp talán még jó ideig nem derül fény az állapotára, 
és ki tudja, később talán sokkal kellemetlenebb körülmények között kell rá fölfigyelnie. Ami a kúra 
előrelátható tartamát illeti, ne csodálkozzanak, ha az egész telet fenn kell elherdálnia, s valószínűleg 
csak Joachimmal egy időben térhet vissza a síkföldre. Az időfogalmak egészen mások idefenn, mint 
másutt fürdőhelyen vagy egyéb üdülésnél; a hónap úgyszólván a legkisebb időegység, és egyenként 
nem is játszik szerepet...
Hűvös volt, Hans Castorp felöltőben írt, pokrócba takarózva, kivörösödött kézzel. Néha-néha 
felnézett levélpapírjáról, amely lassan megtelt józan, meggyőző mondatokkal, és kitekintett a jól 
ismert tájba, amelyet szinte már alig látott - a hosszan elnyúló völgybe, amelynek kijáratában aznap 
üvegesek, sápadtak voltak az egymás elé toluló hegyek; a fehér település a völgyfenéken néha 
felragyogott a napfényben, a hol erdős-érdes, hol legelőkkel borított lankákról tehénkolomp hangja 
szállt feléje. Egyre jobban belemelegedett az írásba, már nem is értette, miért húzódozott annyira a 
levéltől. Írás közben maga is átérezte, hogy mi sem lehet meggyőzőbb, mint fejtegetései, és otthon 
is minden bizonnyal teljes megértésre és beleegyezésre találnak majd. Minden osztályabeli és 
megfelelő anyagi eszközökkel rendelkező fiatalember megteszi egészsége érdekében azt, ami 
tanácsosnak mutatkozik, s kihasználja a hozzá hasonlóknak szánt kényelmi berendezéseket. Így 
illik, így dukál. Ha Hans Castorp hazautazik, beszámolója alapján minden bizonnyal visszaküldik 
ide. Kérte, juttassák el hozzá, amire szüksége van. Levele végén a megfelelő pénzösszeg rendszeres 
átutalását is kérte; havi nyolcszáz márka mindennek a fedezésére elegendő.



Aláírta. Ez is megtörtént. Ez a harmadik levél kiadós volt, a hatása sokáig kitart - nem a lenti 
időfogalmak szerint, hanem az idefenn uralkodók szerint; megerősíti Hans Castorp szabadságát. Ezt 
a szót alkalmazta rá, nem nyomatékosan, nem úgy, hogy akárcsak magában is kiformálta volna 
egyes szótagjait; mégis ezt érezte, abban a legtágabb értelemben, amellyel fenntartózkodása során 
ismerkedett meg. Ennek az értelmezésnek vajmi kevés köze volt ahhoz, amelyet Settembrini e 
szónak tulajdonított; gondolatára Hans Castorpon már jól ismert izgalom és ijedelem hullámzott 
végig, melle remegve tágult.
A vér a fejébe tolult írás közben, orcája égett. Felvette a Merkuriust a lámpaasztalkáról, és 
megmérte magát, mintha ki kellene használnia a kedvező alkalmat... Merkurius 37,8-ra emelkedett.
„Látjátok?" - gondolta magában Hans Castorp. És utóiratként hozzáfűzte: „A levélírás 
megerőltetett. 37,8 a hőmérsékletem. Amint látom, egyelőre nagy nyugalomra van szükségem. Ne 
haragudjatok, ha ritkán írok." Aztán csendesen feküdt, kezét égnek emelte, tenyérrel kifelé, éppúgy, 
mint ahogy az átvilágító ernyő mögé tartotta. De az égi fény érintetlen épségben hagyta életteli 
formáját, sőt anyaga még sötétebb, átlátszatlanabb lett a nagy világosságban, s csak külső peremén 
sütött át valami vöröses derengés. Élő keze volt, az, amelyet látni, tisztogatni, használni szokott - 
nem az az idegenszerű váz, melyet az ernyőn megpillantott. Az analitikus verem, mely akkor 
megnyílt előtte, ismét becsukódott.
MERKURIUS SZESZÉLYEI
Október úgy köszöntött be, ahogy új hónapok beköszönteni szoktak, igazán nagyon szerényen és 
zajtalanul, égi jelek és örömtüzek nélkül; inkább csak belopózott, s aki nem tart szigorú rendet, 
annak a figyelmét könnyen elkerüli. Az időnek a valóságban nincs tagozódása, az új hó, új esztendő 
kezdete nem jár mennydörgéssel vagy trombitaharsogással, és még az új évszázad beköszöntésekor 
is csak mi, emberek, lövöldözünk, és kongatjuk a harangokat.
Hans Castorp esetében október első napja hajszálra olyan volt, mint szeptember utolsó napja, 
éppolyan hideg és barátságtalan; és a rákövetkezők is ugyanolyanok voltak. Fekvőkúrához nemcsak 
este, hanem napközben
is télikabát kellett és mindkét teveszőr pokróc; az ember keze nyirkosan meggémberedett, ahogy a 
könyvet tartotta, arca pedig szárazon égett, és Joachim már-már kísértésbe esett, hogy elővegye 
prémzsákját, s csak azért nem tette, nehogy idő előtt elkényeztesse magát.
Néhány nappal később azonban - már a hónap elején túl, a közepe felé jártak - minden 
megváltozott; megkésett nyár köszöntött be olyan pompával, hogy az ember nem győzte csodálni. 
Nemhiába magasztalták Hans Castorpnak az októbert ezen a tájon; jó két és fél hétig fényességes 
égbolt borult hegyre, völgyre, egyik reggel kékebb, sugárzóbb volt, mint a másik, és a nap olyan 
perzselő hévvel sütött, hogy mindenki előkereste a már félretett nyári holmit, muszlinruhát meg 
vászonnadrágot, és a déli órákban még a nagy ponyvaernyő, melyet elmés szerkezettel egy 
többszörösen lyuggatott cövekkel lehetett a fekvőszék karfájához erősíteni, sem nyújtott elegendő 
védelmet az égitest heve ellen.
- Örülök, hogy ezt még itt érem - mondta Hans Castorp Joachimnak. - Sokszor olyan cudar időnk 
volt... most meg olyan, mintha már túljutottunk volna a télen, és most jönne a tavasz.
Igazat mondott. Kevés jel utalt a valódi tényállásra, s az a kevés is jelentéktelen volt. Ha eltekintünk 
néhány ültetett juhartól, mely lenn Davos-Platzban tengette keserves életét, s leveleit már rég 
gyámoltalanul elhullatta, nem voltak lomblevelű fák errefelé, melyeknek állapota rányomta volna a 
tájra az évszak bélyegét, s csak a se lomb-, se tűlevelű havasi éger mutatkozott ősziesen kopárnak, 
mert puha tűit úgy váltja, mint a leveleket. A vidék többi fája, akár sudár, akár kúszva meglapuló, 
mind örökzöld tűlevelű volt, keményen állta a telet, amely itt nem lévén szilárd korlátok közé 
szorítva, hóviharait az egész évre osztja el; s csak az erdő sokszorosan árnyalt, rozsdásrőt színezete 
jelezte az égbolt nyárias tüze ellenére a hanyatló esztendőt. Ha az ember jobban megnézte, persze a 
mezei virágok is halkan beleszóltak a dologba. Eltűnt az orchideaszerű kosbor, a cserjés harangláb, 
amelyek a vendég érkezésekor a hegyoldalt tarkázták, és a vadszegfű sem virított többé. Csak az 
encián meg a kurta nyakú őszi kikerics adott hírt a felületesen áthevült atmoszféra bizonyos belső 
hűvösségéről, amely hűvösség néha úgy hatolt a pihenő s szinte megperzselt bőrű ember csontjáig, 
mint a lázban égő beteg testébe a hidegrázás.



Hans Castorp nem tartotta meg belsőleg azt a rendet, amellyel az idővel gazdálkodó ember az idő 
múlását ellenőrzi, egységeit beosztja, számon tartja, megnevezi. Ügyet sem vetett a tizedik hónap 
csendes beköszöntésére, csak arra figyelt föl, ami érzékeit érintette: a perzselő napsütésre, amelyben 
titkos fagy hidege bujkált; ezt még soha ilyen erővel nem tapasztalta, s az észlelet kulináris 
hasonlatot juttatott eszébe: a levegő minéműsége, amint Joachimnak mondotta, Omelette en 
surprise-ve emlékezteti - fagylalt a forróra sült tojáshab alatt. Mostanában többször mondott effélét, 
hadarva, folyékonyan s kissé megindult hangon, mint az olyan ember, akinek forró a teste, és mégis 
borzong. Máskor meg hallgatag volt, nem akarjuk azt mondani, hogy befelé fordult - mert figyelme 
kifelé irányult ugyan, de csak egyetlen pontra; minden egyéb, tárgyak és személyek, ködben úszott, 
a ködöt Hans Castorp agya produkálta, és Behrens tanácsos meg Krokowski doktor kétségkívül 
oldódó mérgek termékének mondotta volna, amint ezt a ködtől elborult agyú beteg magában is 
megállapította, anélkül azonban, hogy ez a belátás képességet vagy akár csak halvány óhajtást is 
támasztott volna benne, hogy lerázza ezt a mámort.
Mert ez a mámor olyan természetű, hogy önmagáért van, és semmi sem kerülendőbb és 
gyűlöletesebb számára, mint- a kijózanodás. Megküzd a tompító befolyásokkal, nem engedi őket 
magához, hogy megőrizze magát. Hans Castorp tudta, s régebben maga is szóvá tette, hogy 
Madame Chauchat profilja nem előnyös, kissé éles, már nem egészen fiatal. A következmény? 
Gondosan ügyelt rá, hogy ne lássa profilban, a szó szoros értelmében szemet hunyt, ha véletlenül 
közelből vagy távolból ez a látvány tárult elébe; fájt neki. Miért? Józan eszének örömmel kellett 
volna megragadnia az alkalmat, hogy érvényesüljön! De mit kíván az ember... Hans Castorp 
elsápadt gyönyörűségében, amikor Clawdia a verőfényes októberi napok egyikén villásreggelihez 
megint abban a fehér csipkepongyolában jelent meg, amelyet meleg időben viselt, és amely oly 
rendkívül vonzóvá tette; elkésve, nagy ajtócsapkodással jelent meg persze, és két karját oldalt 
egyenlőtlen magasságba emelve, mosolyogva a terem felé fordult, hogy megmutatkozzék. De Hans 
Castorp nem is attól volt elragadtatva, hogy Clawdia ilyen csinos ma; nem, ettől is azért volt 
elragadtatva, mert ez fokozta agyában az édes ködöt, a mámort, mely önmagát akarta, és egyebet 
sem kívánt, mint önigazolást és táplálékot.
A Lodovico Settembrini módján gondolkozó szemlélő a jó szándék e teljes hiányának láttára 
egyenesen léhaságról, „a léhaság megjelenési formájáról" beszélhetett volna. Hans Castorpnak 
olykor eszébe jutottak az irodalmi kijelentések, amelyeket az olasz „betegségről és kétségbeesésről" 
tett, s amelyeket annak idején nem értett, vagy legalábbis tette magát, mintha nem értené. Látta 
Clawdia Chauchat-t, ernyedt hátát, előretolt fej tartását, látta őt minden étkezésnél elkésve 
megjelenni, minden ok és magyarázat nélkül, csakis azért, mert hiányzott belőle a rendérzék és a 
megzabolázott energia; látta, amint éppen ez alapvető fogyatékosságánál fogva becsap maga mögött 
minden ajtót, amelyen kimegy vagy belép; látta őt, amint kenyérgalacsint gyúr, és időnként körme 
oldalán rágja a bőrt, és az a szavakba nem foglalt sejtelem derengett föl benne, hogy ha
Clawdia beteg - márpedig az, talán reménytelenül beteg, ha már oly gyakran és olyan sokáig kell 
idefenn tartózkodnia - betegsége, ha nem is egészen, de nagyrészt morális természetű, mégpedig - 
amint Settembrini mondotta - valóban nem oka vagy következménye az asszony „hanyagságának", 
hanem azonos vele, egy és ugyanaz. Visszaemlékezett a megvető legyintésre, amellyel a humanista 
a vele együtt kúrázó „párthusokat és szittyákat" említette; mozdulatában természetes és közvetlen 
lekicsinylés, elutasítás fejeződött ki, olyanfajta, amelyet nem is kell megindokolni; Hans Castorp 
régebbről jól ismerte ezt a lekicsinylést, abból az időből, amikor ő, aki asztalnál egyenesen ült, 
szívből utálta az ajtócsapkodást, és soha meg sem kísértette a vágy, hogy a körmét rágja (már 
annálfogva sem, mert ehelyett Mária Mancini adatott neki), még megbotránkozott Madame 
Chauchat neveletlenségein, és nem tudta elfojtani fölénye tudatát, amikor a keskeny szemű idegent 
az ő - Hans Castorp - anyanyelvén hallotta próbálkozni.
Az effajta érzésekkel azonban Hans Castorp, a belső tényállás alapján, majdnem teljesen szakított, 
sőt, most már az olaszon bosszankodott, mert önteltségében „párthusokról meg szittyákról" beszélt, 
s ezzel még csak nem is a rossz orosz asztal vendégeire célzott, a matrachajú, láthatatlan 
fehérneműjű diákokra, akik szüntelenül disputáltak idegenszerű és érthetetlen nyelvükön (más 
nyelven valószínűleg nem tudtak), s csonttalan jellegükkel egy borda nélküli mellkasra 



emlékeztettek, amilyenről Behrens tanácsos beszélt a minap. Nem csoda, ha ezeknek az 
embereknek a viselkedése visszariaszt egy humanistát. A kést a szájukba dugták, és leírhatatlanul 
bemocskolták a vécét. Settembrini azt állította, hogy a rossz orosz asztal egyik vendégéről, egy 
magasabb évfolyamú orvostanhallgatóról kiderült, fogalma sincs a latin nyelvről, például azt sem 
tudta, mi a vacuum, s Hans Castorp személyes és mindennapos tapasztalatai szerint Frau Stöhr 
aligha hazudott, amikor azt mesélte az asztalnál, hogy a harminckettes szobában lakó házaspár 
reggelente az ágyban együtt fekve fogadja a fürdőmestert, amikor alkoholos ledörzsölésre megy 
hozzájuk.
De ha mindez igaz volt is, mégsem hiába állt fenn a „jó" és „rossz" szembetűnő megosztása, s Hans 
Castorp váltig bizonygatta önmagának, hogy fölényes vállrándítással intézi el a köztársaság meg a 
szép stílus propagandistáját, aki fennhéjázóan és józanul - igenis józanul, még ha lázas és illuminált 
állapotban van is! - párthusok és szittyák közös nevén foglalja össze a két asztaltársaságot. Mert 
Hans Castorp messzemenően átérezte, hogy hogyan érti ezt Settembrini; hiszen az utóbbi időben 
már az is felderengett benne, hogyan függ össze Madame Chauchat betegsége a „hanyagságával". 
De hát úgy állt a dolog, ahogyan ő maga mondta egyszer Joachimnak: az ember bosszúsággal, 
erkölcsi felháborodással kezdi, de egyszer csak „közbejön valami egészen más", valami, aminek 
„ítélkezéshez semmi köze", és az erkölcsi szigorúságnak befellegzett, az ember többé nemigen 
hozzáférhető a republikánus és ékesszóló jellegű pedagógiai hatások számára. Mi lehet azonban - 
kérdezzük, valószínűleg Lodovico Settembrini szellemében -, mi lehet az a kétes „közbejövő 
valami", ami az ítélőképességet megbénítja és kikapcsolja, megfosztja az embert az ítélkezés 
jogától, illetőleg arra bírja, hogy önként és esztelen elragadtatással feladja ezt a jogát? Nem kérdjük 
a közbejött valami nevét - ezt úgyis mindenki tudja. Nem: erkölcsi mibenlétét kutatjuk, és őszintén 
megvallva, nemigen remélünk fölemelő választ. Hans Castorp esetében ez a mibenlét olyan fokot 
ért el, hogy a fiatalember nemcsak az ítélkezéssel hagyott fel, hanem kísérletezni kezdett az 
életformával, amely megejtette. Kipróbálta, milyen érzés, ha az ember asztalnál ernyedt háttal, 
magába roskadva ül, és úgy tapasztalta, igen nagy megkönnyebbülés a medenceizmoknak. 
Megpróbálta továbbá, hogy az ajtót, amelyen áthaladt, ne csukja be körülményesen maga mögött, 
hanem hagyja becsapódni; és ez is kényelmesnek, sőt bizonyos tekintetben megfelelőnek bizonyult; 
kifejező erőben megfelelt annak a vállvonogatásnak, amellyel Joachim annak idején az állomáson, 
megérkezésekor üdvözölte, s amelyet azóta is annyiszor tapasztalt itt a „fentiek"-nél.
Kertelés nélkül kifejezve: hősünk tehát fülig szerelmes volt Clawdia Chauchat-ba; ismét ezt a szót 
használjuk, mert bízvást reméljük, hogy eleve sikerült kiküszöbölnünk a félreértést, melyre okot 
adhatna. A meghitt, érzelmes mélabú ama dalocska szellemében tehát nagyon is távol állt 
szerelmessége lényegétől. Nem, Hans Castorp érzelme e bódulatnak meglehetősen kockázatos, 
hontalan s kalandos változata volt, fagyból és hévből kevert, mint a lázas beteg közérzete vagy egy 
októberi nap a magasabb szférákban; s ami hiányzott belőle, épp a szívhez szóló középszer volt, 
amely összekötötte volna szertelen szélsőségeit. Mert Hans Castorp szerelme egyrészt közvetlenül 
(olyan közvetlenül, hogy a fiatalember belesápadt, és arcvonásai eltorzultak) Madame Chauchat 
térdére, lábszára vonalára, hátára, nyakcsigolyájára, felsőkarjára, kétoldalt összepréselődő kicsiny 
mellére, tehát a testére vonatkozott - hanyag és felfokozott, betegsége által kihangsúlyozott s 
mintegy hatványozottan testté vált testére; másrészt pedig rendkívül illó és kiterjedt valami volt, 
gondolat, nem, nem is gondolat, hanem álom: ijesztő és határtalanul csábító álma egy 
fiatalembernek, akinek bizonyos határozott, noha öntudatlanul feltett kérdéseire csupán kongó 
hallgatás volt a válasz. Mint akárki más, mi is megköveteljük a jogot, hogy az elbeszélés folyamán 
azt gondolhassuk magunkban, amit akarunk, és legyen szabad e helyütt azt a feltevésünket 
nyilvánítanunk, hogy Hans Castorp „idefent"-tartózkodásának eredetileg kiszabott határidejét még a 
jelenleg elért pontig sem lépte volna túl, ha egyszerű
lelke az életbéli szolgálat értelméről és céljáról csak félig-meddig kielégítő felvilágosítást kap az 
idők mélyéből.
Szerelmessége egyébként mindazon fájdalmakkal és örömökkeljárt, amelyeket ez az állapot 
mindenütt és minden körülmények között magával hoz. Ez a fájdalom átható; megalázó elemet is 
tartalmaz, mint minden fájdalom, és olyannyira megrendíti az idegrendszert, hogy lélegzetünk 



akadozik, és a felnőtt férfi akárhányszor keserű könnyekre fakad. De az örömökről se feledkezzünk 
meg: szép számmal voltak, és ha jelentéktelen alkalmakból fakadtak is, nem voltak kevésbé 
élményszerűek a szenvedésnél. A Berghof-napnak majd minden pillanata létrehozhatta őket. 
Például: az étterembe való belépéskor Hans Castorp megpillantja maga mögött álmai tárgyát. Az 
eredmény előre is kétségtelen és végtelenül szimpla, ámde lelkileg ugyancsak könnyfakasztóan 
elragadó. Szemük egészen közelről találkozik, Hans Castorp szeme és az övé, a szürkészöld, 
melynek kissé ázsiai metszése, ferdesége Hans Castorp csontjáig hatoló bűvöletet sugároz. Hans 
Castorp valósággal eszméletlen, de eszméletlenül is hátrál, félreáll, hogy előreengedje a hölgyet. 
Clawdia félmosollyal, halk „merci"-vel nyugtázza a fiatalember udvariasságát - nem több 
udvariasságnál! -, elmegy mellette, belép az ajtón. S személye elhúzó leheletében ott áll Hans 
Castorp, félőrülten a boldogságtól, hogy összetalálkoztak, s hogy egy szava, tudniillik a „merci" 
őneki szólt, személy szerint. Clawdia nyomában ő is belép az étterembe, odabotorkál asztalához, s 
miközben leroskad székére, módjában áll észlelni, hogy Clawdia odaát, ugyancsak leülvén, 
megfordul, feléje néz - úgy tetszik, elgondolkozva: talán az ajtóbeli találkozáson eltűnődve. O, 
hihetetlen kaland! Ó, diadal, ujjongás és határtalan örömrepesés! Nem, a minden képzeletet 
felülmúló kielégülésnek ezt a mámorát Hans Castorp semmiképp sem élte volna át valamely 
egészséges libuska pillantására, akit odalenn a síkföldön megengedetten, békésen és 
reményteljesen, a dalocska értelmében „megajándékozott volna szívével"! Lázas jókedvvel köszönti 
a tanárnőt, aki mindent látott, és pelyhesen elpirult; majd Miss Robinsont ostromolja olyan 
értelmetlen és badar angol konverzációval, hogy az eksztázis tüneteiben teljességgel járatlan 
kisasszony visszahőköl, és rémült pillantással méregeti.
Más alkalommal vacsora közben a felhőtlen égben lenyugodó nap sugarai a jó orosz asztalra 
hullanak. A verandaajtók és ablakok előtt összehúzták a függönyt, de valahol rés tátong, s a hűvös, 
de vakító vörös fény azon át hatol be, egyenesen Madame Chauchat fejét találta el, s ő a jobbján 
ülő, horpadt mellű honfitársával beszélgetve, kezével ernyőzi ellene szemét. Alkalmatlanság, de 
nem éppen súlyos, senki sem törődik vele; akit érint, talán maga sincsen tudatában a 
kényelmetlenségnek. De Hans Castorp a terem másik végéből észreveszi; egy ideig ő is tétlenül 
szemléli a bajt. Megvizsgálja a helyzetet, követi a sugár útját, megállapítja beesésének pontos 
helyét. Az az íves ablak ott hátul jobbra, az egyik verandaajtó meg a rossz orosz asztal között a 
sarokban, távol Madame Chauchat helyétől és csaknem ugyanolyan távol Hans Castorpétól. Hans 
Castorp gyorsan határoz. Egy szót sem szól, feláll, asztalkendőjét kezében tartva az asztalok közt 
rézsút végigmegy a termen, odaát a háttérben jól egymásra hajtja a vajszínű függönyszárnyakat, 
vállán át gyors pillantást vet hátrafelé, és meggyőződik róla, hogy az esti fényt kizárta, Madame 
Chauchat-t megszabadította a kellemetlenségtől, és azzal nagy nyugalmat tanúsítva megindul 
visszafelé. Figyelmes fiatalember, aki megteszi, amit kell, ha másnak nem jut eszébe. Kevesen 
figyeltek föl akciójára, de Madame Chauchat nyomban megérezte a megkönnyebbülést, és 
hátranézett; úgyis maradt, megfordulva, míg Hans Castorp vissza nem ért a helyére, és leültében át 
nem nézett hozzá, és Madame Chauchat ekkor csodálkozó, barátságos mosollyal köszönetet intett, 
azaz fejét inkább előretolta, semmint megbiccentette. Hans Castorp meghajlással viszonozta. Szíve 
nem mozdult, úgy tetszett, egyáltalában nem dobog. Csak később kezdett kalapálni, amikor már 
minden elmúlt, és Hans Castorp csak akkor vette észre, hogy Joachim makacsul a tányérjára 
szegezte pillantását; s az is csak utólag hatolt tudatába, hogy Frau Stöhr oldalba bökte Blumenkohl 
doktort, és mindenfelé, saját asztaluknál is meg a többinél is, alamuszi kuncogással cinkos 
pillantásokra vadászott....
Mindennapi eseményeket írunk le; de a mindennapi is különössé válik, ha különös talajból sarjad. 
Feszültségek és jótékony oldódások játszódtak le közöttük - vagy ha nem is közöttük (merthogy 
Madame Chauchat-t mindez mennyire érintette, azt most ne feszegessük), de mindenesetre Hans 
Castorp érzésében és fantáziájában. A szép októberi napokban a társaság nagyobbik része ebéd után 
kitódult az étterem előtt fekvő verandára, hogy egy negyedórácskát csoportosan elidőzzön a napon. 
Olyasféle kép és társas élet alakult itt ki, mint a kéthetenkénti vasárnapi fúvóshangversenyeknél. A 
fiatalok - akik egytől egyig teljes tétlenségben éltek, hússal, édességgel túltáplálva, s mind többé-
kevésbé lázasak voltak - beszélgettek, enyelegtek, kacérkodtak. Az amszterdami Frau Salomon 



többnyire a korlátnál ült, az egyik oldalán a duzzadt ajkú Ganser, a másikon a svéd dalia ostromolta 
térdével; az utóbbi teljesen meggyógyult ugyan, de még fennmaradt egy kis utókúrára. Frau Iltis a 
jelek szerint özvegyasszony volt, mert egy idő óta „vőlegénye" társaságát élvezte; e mélabús és 
alárendelt alak jelenléte egyébként nem zavarta abban, hogy egyidejűleg a horgas orrú, pödrött 
bajszú, dülledt mellű és fenyegető tekintetű Miklosich kapitány hódolatát ne fogadja. A
fekvőcsarnokok különféle nemzetiségű hölgyei megjelentek ott a verandán, új arcok is voltak 
közöttük, október elseje óta érkezettek, akiknek Hans Castorp a nevét sem igen tudta, s Albin úrhoz 
hasonló gavallérok vegyültek közéjük, tizenhét esztendős monokliviselők, egy rózsás arcú, 
szemüveges, fiatal hollandus, szenvedélyes bélyegcsereberélő, néhány pomádés, mandulaszemű 
görög, akik túlkapásokra hajlottak a fehér asztalnál, két véd- és dacszövetségben élő gigerli, akiket 
„Max és Moritz"-nak hívtak, és nagy kapcabetyár hírében álltak... A púpos mexikói a társaságban 
beszélt nyelvek nem-ismeretében olyan arccal járkált, mint a süketek; szüntelen fényképezett, s 
állványát komikus fürgeséggel cipelte a terasz egyik pontjáról a másikra. Néha a tanácsos is 
megjelent, és bemutatta a cipő-fűzőtrükköt. Valahol a tömegben pedig a vallásos mannheimi 
lézengett magányosan, és mélységesen szomorú tekintete - amint Hans Castorp undorral észlelte - 
titkon mindig ugyanazon az úton járt.
Hogy most már ama bizonyos „feszültségekre és oldódásokra" is hozzunk fel példát: egy-egy ilyen 
alkalommal megeshetett, hogy Hans Castorp helyet foglalt egy lakkozott kerti széken, és élénk 
társalgásba vonta Joachimot, akit húzódozása ellenére rávett, hogy kimenjen vele a teraszra, míg 
Madame Chauchat az asztaltársaival előtte állt a korlátnál, és cigarettázott. Hans Castorp neki 
beszélt, azért beszélt, hogy az asszony hallja. Madame Chauchat háttal állt hozzá... Amint kitűnik, 
most egy bizonyos esetről szólunk. Hans Castorp, erőltetett bőbeszédűségében, nem érte be 
unokaöccse társaságával, szántszándékkal ismeretséget kötött - méghozzá kivel? Hermine 
Kleefelddel! Mintegy véletlenül megszólította a fiatal hölgyet, bemutatkozott neki, Joachimot is 
megnevezte, és neki is odahúzott egy lakkozott széket, hogy hármasban még jobban 
páváskodhasson. Emlékszik-e még rá a kisasszony - kérdezte -, hogy milyen pokolian ráijesztett 
akkor, első találkozásukkor a reggeli sétán? Bizony, ő volt az, akire akkor olyan szívet üdítően 
ráfütyült üdvözlésül! Célját elérte, ezt készségesen elismeri, mert úgy érezte magát, mintha 
lebunkózták volna, kérdezze csak meg az unokaöccsét. Haha, a pneumothorax-szal fütyülni, ártatlan 
vándorokat rémítgetni - bűnös játék az afféle, nem átallja vétkes visszaélésnek bélyegezni, kertelés 
nélkül, jogos felháborodásában!... Joachim, eszközszerepe tudatában földre szegezte pillantását, és 
Kleefeld kisasszony is lassacskán azt a személyére nézve sértő következtetést vonta le Hans Castorp 
vak és elrévedező pillantásából, hogy ő sem egyéb, mint eszköz valamely cél elérésére; Hans 
Castorp pedig addig-addig duzzogott, szenvelgett, szellemeskedett, fuvolázott, amíg elérte, hogy 
Madame Chauchat megfordult a feltűnő hangra, és az arcába nézett, de csak egy pillanatra. Mert 
azután úgy történt, hogy Pribislav-szemének tekintete gyorsan lesiklott Hans Castorp ülő alakján, 
keresztbe vetett lábán, és azután közönyösen - de olyan hangsúlyozott közönyösséggel, hogy az már 
megvetésnek tetszett, igen, megvetésnek is beillett - elidőzött a fiatalember sárga cipőjén; majd 
higgadtan visszahúzódott, miközben a mélyén talán parányi mosoly villant fel.
Súlyos, súlyos szerencsétlenség! Hans Castorp még egy ideig lázasan tovább fecsegett; de mikor 
azután a lelkében alaposan szemügyre vette ezt a cipőjére szegeződő pillantást, jóformán szó 
közepén elhallgatott, és bánatba merült. Kleefeld kisasszony sértődötten, unottan elvonult. Joachim 
pedig, hangjában érezhető ingerültséggel, megjegyezte, hogy most már igazán mehetnének 
fekvőkúrázni. Egy megtört ember válaszolt neki, vértelen ajakkal: hogyne, miért ne.
Hans Castorp két teljes napig keservesen szenvedett ettől az esettől; mert e két nap alatt semmi sem 
történt, ami gyógyír lett volna égő sebére. Miért e pillantás? Miért, a Szentháromság egy igaz Isten 
nevében, miért e megvetés? Talán bizony nem lát benne egyebet Madame Chauchat, mint afféle 
makkegészséges tökfilkót, aki csak a legártatlanabb szórakozásra hajlik? Afféle síkföldi 
ártatlanságot, durva, közönséges fickót, aki csak röhögve járkál, és tömi a hasát, és pénzt keres, az 
élet afféle mintagyerekét, akinek semmi egyébhez nincs érzéke, csupán a becsület unalmas 
előnyeihez? Hiszen ő nem holmi széllelbélelt hospitáns, aki három hétre jött, és semmi köze az ő 
szféráihoz; hiszen ő fogadalmat tett egy puha góc alapján, beavatott és idetartozik, ide, a „fentiek" 



közé, máris jó két hónapja van itt, és Merkurius, lám, tegnap este is megint 37,8-ra emelkedett!... 
De éppen itt volt a bökkenő, ez súlyosbította szenvedését: Merkurius nem emelkedett többé! E 
napok szörnyű levertsége kijózanodást, hidegséget, lefokozódást idézett elő Hans Castorp 
szervezetében, s ez keserű megszégyenülésére igen alacsony, a normálist alig meghaladó mérési 
eredményekben nyilvánult; s milyen kegyetlen csalódással észlelte, hogy bánata, szomorúsága csak 
arra jó, hogy még jobban eltávolítsa őt Clawdia lététől, lényegétől.
A harmadik nap meghozta a gyengéd feloldódást, jókor reggel meghozta. Gyönyörű őszi nap volt, 
verőfényes és friss, szürkésezüst fátylak szőtték be a réteket, nap és fogyó hold egyidejűleg, 
körülbelül egyforma magasságban állt az égen. Fiatalembereink a szokottnál korábban keltek, a 
szép idő tiszteletére az előírtnál kissé messzebb akarták kiterjeszteni reggeli sétájukat, s 
továbbmenni az erdei úton, ahol a jól ismert pad állt a folyóka mellett. Joachim lázgörbéje is 
örvendetesen leszállt a napokban, ezért helyeselte az üdítő szabálytalanságot, és nem mondott 
nemet Hans Castorpnak.
- Elvégre is meggyógyultunk - mondta. - Láztalanok, méregmentesek vagyunk, úgyszólván érettek 
a síkföldre. Miért ne rúgnánk ki ez egyszer a hámból!
Így hát elindultak, botjukat bátran maguk elé vágva, hajadonfőtt - mert amióta fogadalmat tett, Hans 
Castorp is alkalmazkodott - isten neki - a helybeli szokáshoz, s ő is kalap nélkül járt, akármilyen 
fölényesen nézte is eleinte ezt a divatot polgárosult életformája biztonságából. De még a vöröses út 
meredek részén sem jutottak túl, körülbelül odáig értek, ahol annak idején az újonc a „Féltüdő 
Egylet"-tel találkozott, amikor némi távolságban maguk előtt a lassan lépkedő Madame Chauchat-t 
pillantották meg, Madame Chauchat-t talpig fehérben, fehér szvetterben, fehér szoknyában, sőt 
fehér cipőben; vöröses haja ragyogott a reggeli napban. Pontosabban szólva: Hans Castorp ismerte 
fel; Joachimot csak valami kellemetlen húzó, cibáló érzés az oldalában figyelmeztette a helyzetre: 
ezt az érzést társának meggyorsuló járása okozta - mintha szárnyakat kapott volna, miután az imént 
hirtelen megfékezte lépteit, és majdnem megállt. Joachimot bosszantotta a siettetés, ártalmasnak 
érezte: kifulladt, köhécselt. Ám a céltudatos Hans Castorp belső szervei remekül működtek, nem 
sokat törődött öccse állapotával; s mikor Joachim felmérte a helyzetet, szótlanul összevonta 
szemöldökét, és lépést tartott Hans Castorppal, hiszen azt mégsem engedhette, hogy egyedül 
előreszaladjon.
A fiatal Hans Castorpba új életet lehelt a szép reggel. Lelkének erői a depressziós napok alatt 
észrevétlenül kipihenték magukat, s elméjében tisztán ragyogott a biztonság, hogy elérkezett a 
pillanat, midőn a ránehezedő átok megtörik. Így hát nekiiramodott, a szuszogó és egyébként is 
ellenálló Joachimot magával ragadva, és az út hajlatában, ott, ahol meredeksége megszűnt, és 
jobbra tovább vezetett az erdős hegyoldalban, úgyszólván utolérték Madame Chauchat-t. Hans 
Castorp ekkor ismét lassított, nehogy az erőlködéstől elvadult állapotban kelljen megvalósítania 
szándékát. És a kanyaron túl, hegyoldal és szakadék között, a koronájukon itt-ott napsugarakat 
átszűrő rozsdás fenyőfák között történt és valósult meg a csodálatos esemény: Hans Castorp 
Joachim balján haladva utolérte a bájos beteget, férfias léptekkel elment mellette, és abban a 
pillanatban, amikor - jobb felől - épp mellette, vele egy vonalban volt, kalaptalan meghajlással és 
halk „jó reggelt"-tel köszöntötte tiszteletteljesen (ugyan miért tiszteletteljesen?), s köszöntésére 
választ is kapott: Clawdia barátságos és nem is túlságosan meglepett főhajtással viszonozta, s a 
maga részéről is jó reggelt kívánt Hans Castorp anyanyelvén; a szeme mosolygott hozzá - és 
mindez egészen más volt, gyökeresen és boldogítóan más, mint az a pillantás, amelyet sárga 
cipőjére vetett; szerencsés véletlen volt, a dolgok jóra, legeslegjobbra-fordulása, példátlan és a 
felfogóképességet szinte meghaladó eset: a megváltás.
A föld fölött lebegve, esztelen boldogságtól elvakítva, az üdvözlés, a szó, a mosoly birtokában - így 
loholt Hans Castorp a csúfosan kihasznált Joachim oldalán: öccse nem szólt, elnézett a másik 
irányba, le a meredélybe. Csínytevés volt, méghozzá meglehetősen pajkos, sőt Joachim szemében 
valósággal álnokság és árulás, ezt jól tudta Hans Castorp. Ahhoz nem volt éppen fogható, mint 
hogyha valaki idegentől ceruzát kért volna kölcsön, mi több: határozottan faragatlanság lett volna 
idegenül, tiszteletadás nélkül elmenni egy hölgy mellett, akivel az ember hónapok óta egy födél 
alatt lakik; hiszen a minap a várószobában Clawdia valóságos beszélgetésbe elegyedett velük! Ezért 



nem szólhatott semmit Joachim. De Hans Castorp azért nagyon is jól tudta, miért hallgat még a 
becsületes Joachim, miért fordítja el a fejét, holott őt magát sikerült csínye olyan kicsapongóan, 
felszabadultan boldoggá teszi. Boldogabb az sem lehet, aki odalenn a síkföldön megengedetten, 
reményteljesen és lelke mélyén derűsen egy egészséges libuskának „ajándékozta szívét", és ezzel 
teljes sikert aratott... nem, korántsem lehet olyan boldog, mint amilyen Hans Castorp volt azzal a 
kevéssel, amit szerencsés órában kicsikart és biztosított magának... Ezért egy idő múlva nagyot 
csapott unokaöccse vállára, és rászólt:
- Hé, te, mi lelt? Olyan gyönyörű idő van! Tudod mit, később lemegyünk a Kaszinóhoz, bizonyára 
szól a zene! Hátha eljátsszák a „Virágáriá"-t a Carmen-ből: „Bűvös erő volt e virágban, a börtönben 
szívembe zártam..." Mi ütött beléd?
- Semmi - válaszolta Joachim. - De milyen forrónak látszik az arcod, attól tartok, a láztalan 
korszakodnak vége.
Csakugyan vége volt. Hans Castorp szervezetének megszégyenítő lehangolódását legyőzte a 
Clawdia Chauchat-val váltott köszöntés, és ha jobban megnézzük, kielégültsége voltaképp ennek a 
tudatnak szólt. Igen, Joachimnak igaza lett: Merkurius ismét emelkedett! Amikor Hans Castorp a 
séta után konzultálta, kereken 37,8 fokra szökött.
ENCIKLOPÉDIA
Ha hősünk bosszankodott is Settembrini úr egynémely célzásain, meglepődni semmiképp sem 
lepődhetett meg rajtuk, és nem vádolhatta a humanistát nevelő szándékú kémkedéssel. A vak is 
láthatta, milyen helyzetbe jutott; Hans Castorp nem tett semmit, hogy állapotát eltitkolja, lelki 
finomsága, nemes együgyűsége sehogy sem engedte, hogy alattomosan titkolja érzelmeit, s 
ennyiben mindenesetre különbözött
- ha úgy akarjuk, előnyére különbözött - a gyér hajú szerelmes mannheimi alamuszi viselkedésétől. 
Ismételten emlékeztetjük rá az olvasót, hogy fiatalemberünk állapotával mindenkor együtt jár a 
megnyilatkozás vágya, kényszere, a vallomás és beismerés ösztöne, az önmagával való vak 
elfoglaltság, s a kóros szenvedély, hogy a világot is betöltse önmagával; mindettől mi, józanok, 
annál jobban idegenkedünk, minél kevesebb értelmet, józanságot, reménységet látunk az ügyben. 
Nehéz lenne megmondani, hogyan is fognak hozzá az ilyen emberek, hogy elárulják magukat; 
szinte úgy tetszik, semmi olyat sem tehetnek, ami ne árulná el őket, kivált olyan társaságban, 
amelyről egy gondolkodó fő találón jegyezte meg, hogy örökké csak kettő jár az eszében, először a 
hőmérséklet, és másodszor - megint csak a hőmérséklet, azaz például olyasféle kérdések, hogy a 
bécsi Wurmbrandt főkonzulné kivel kárpótolja magát Miklosich százados csapodárságáért, vajon a 
teljesen gyógyult svéd daliával-e vagy a dortmundi Paravant államügyésszel, vagy - harmadik 
esetben - egyszerre mindkettővel. Mert az közismert és kétségtelen tény volt, hogy a kötelékeket, 
amelyek az államügyészt jó néhány hónapig az amszterdami Frau Salomonhoz fűzték, békés 
megegyezéssel felbontották, s Salomonné asszony, életkora ösztönös hajlamainak 
engedelmeskedve, a zsengébb évfolyamok felé fordult, és a Hermine Kleefeld asztalánál ülő 
duzzadt ajkú Gansert vette szárnyai alá - vagy ahogy Frau Stöhr kissé bürokratikus stílusban, de 
eléggé szemléltetően kifejezte, Gansert „protezsálta"; az államügyész ennek következtében 
választhatott, párbajozik-e a svéddel a főkonzulné miatt, vagy szemet huny.
Ezek a folyamatok, amelyek a berghofbeli társaságban s kivált a lázas fiatalság körében napirenden 
voltak, s amelyekben nyilván jelentős szerepet játszottak az erkélyátjárók (az üvegfalak mellett s 
végig a korlát mentében), mindenkit állandóan foglalkoztattak, az itteni légkör egyik legfontosabb 
részét alkották... de még ezzel sem fejeztük ki egészen azt, amiről itt szó van. Hans Castorp 
tudniillik úgy látta, hogy ezt az alapvető problémát, amelynek mindenütt a világon meglehetős - hol 
tréfás, hol komoly formában megnyilvánuló - fontosságot tulajdonítanak, idefenn olyan hangsúly-, 
érték-, jelentőség-címkével látják el, s ez a bélyeg olyan súlyos, súlyosságában olyan új, hogy a 
probléma maga is merőben újszerű, és ha nem is borzalmas, de újszerűségében mégis elborzasztó 
színben tűnik fel. Midőn ezt kijelentjük, arcunk elváltozik, s megjegyezzük, amennyiben a szóban 
forgó kapcsolatokról eddig netán könnyedén, tréfálkozva beszéltünk, ez csak ugyanazon titkos 
okból történt így, amelynél fogva gyakran így történik, anélkül, hogy ez csak valamelyest is 
bizonyítaná a kérdéses ügy könnyed vagy tréfás voltát; s abban a szférában, amelyben mozgunk, ez 



mindenesetre még kevésbé áll fenn, mint egyebütt. Hans Castorp azt hitte, ő is ért annyit a szóban 
forgó, sokat csúfolt alapproblémához, mint akárki más, és talán joggal hihette. Most azonban 
belátta, hogy lenn a síkföldön édeskeveset értett, sőt együgyűségében voltaképp nem is konyított 
hozzá, idefenn azonban bizonyos személyes élmények - melyeknek minéműségét többször is 
megpróbáltuk körülírni, s amelyek bizonyos pillanatokban az „Istenem!" felkiáltást préselték 
ajakára - lelkileg alkalmassá tették rá, hogy felfogja és átérezze a hallatlannak, kalandosnak, 
megnevezhetetlennek azt a mindent-felfokozó hangsúlyát, amelyet ez az ügy idefenn általában és 
mindenki számára kapott. Nem mintha idefenn nem tréfálkoztak volna rajta. De ebben a modorban, 
idefenn még sokkal inkább, mint odalenn, volt valami, ami elrugaszkodott a valóságtól, valami 
lihegő és fogvacogó, s ez nagyon is világosan megmutatta, hogy a tréfa nem egyéb, mint átlátszó 
takargatása az alatta elrejtett - vagyis elrejthetetlen - ínségnek. Hans Castorp jól emlékezett rá, 
milyen foltosan elpirult Joachim, amikor újonnan érkezett látogatója először és utoljára a síkföldi 
ártatlanul incselkedő modorban említette Marusja testi mivoltát. Emlékezett a jeges sápadtságra is, 
amely az ő - Hans Castorp - arcát bevonta, amikor Madame Chauchat-t az esti nap rézsútos 
sugaraitól megszabadította; és arra is emlékezett, hogy ugyanazt a sápadtságot előtte és utána 
számos alkalommal észlelte idegen arcokon, többnyire kettőn egyszerre - például legutóbb Frau 
Salomonén meg a fiatal Ganserén, azokban a napokban, amikor a Frau Stöhr által olyan 
szemléletesen jelölt kapcsolat szövődött köztük. Minderre emlékezett tehát, és belátta, hogy ilyen 
körülmények között nehéz az embernek el nem „árulnia" magát, sőt, ami ennél is több: nem is igen 
érdemes erre törekedni. Más szavakkal: ezek szerint nemcsak lelki finomság és tisztaság volt az 
oka, hanem a légkör bátorító hatása is közrejátszott, hogy Hans Castorp nemigen igyekezett gátat 
vetni érzelmeinek, vagy eltitkolni állapotát.
Ha nem olyan nehéz idefenn ismeretségeket kötni, amire Joachim mindjárt első nap felhívta Hans 
Castorp figyelmét, ha e nehézséget nem fokozza még tovább az a körülmény, hogy az unokafivérek 
a kúrázó társaságon belül úgyszólván külön egységet, miniatűr csoportot alkottak, s ha a katonás 
Joachim, csupán a gyors gyógyulást tartva szem előtt, nem kerüli elvből a sorstársaikkal való 
érintkezést és kapcsolatot, Hans Castorp még sokkal több alkalmat keresett és talált volna, hogy 
érzelmeit nyíltszívűen és zabolátlanul az emberek közé vigye. Joachim így is rajtakapta, egyik este 
a társalgóban, ahogy ott állt Hermine Kleefelddel, Ganserrel meg Rasmussennel - Kleefeld 
kisasszony két asztalszomszédjával - s negyediknek a monoklis, hosszú körmű suhanccal, és szemei 
felfokozott csillogását csöppet sem leplezve, megindult hangon rögtönzött beszédet tartott Madame 
Chauchat idegenszerű és sajátos arcalkatáról, míg hallgatói egymást bökdösték, és vihogva 
kacsingattak.
Joachimot mindez kínosan érintette; de a vigasság okozója nem bánta, hogy állapota lelepleződik; 
talán úgy gondolta, ha rejtve marad s nem vesznek róla tudomást, nem érvényesül kellő módon. 
Afelől pedig bizonyos lehetett, hogy általános megértéssel találkozik. A megértésbe vegyülő 
kárörömöt elfogadja ráadásképpen. Nemcsak a saját asztalánál, hanem a szomszéd asztaloktól is 
reászegeződtek a pillantások, hogy pirulásában, elsápadásában gyönyörködjenek, amikor az étkezés 
kezdete után csörömpölve becsapódott az üvegajtó; és Hans Castorp ezt sem bánta, sőt talán örült is 
neki, mert úgy érezte, mámorának - amikor közfigyelmet kelt - bizonyos külső elismerés, igazolás 
jut osztályrészül, ami netán előbbre viszi ügyét, táplálja határozatlan és értelmetlen reménységeit - 
és ez kifejezetten boldoggá tette. A dolog odáig fajult, hogy a szó szoros értelmében összecsődültek 
a vendégek, úgy gyönyörködtek az elvakultban; leginkább ebéd után a teraszon vagy vasárnap a 
portásfülke előtt - mert vasárnap nem vitték fel a szobákba a postát, hanem a vendégek ott vették át 
a portán. Sokan tudták, hogy van itt egy erősen illuminált állapotban levő, szörnyen pityókos ifjú, 
akin minden meglátszik, így hát odaállt Frau Stöhr, Engelhart kisasszony, Hermine Kleefeld a 
tapírarcú barátnőjével, a gyógyíthatatlan Albin úr, a hosszú kiskörmű siheder és a páciensseregnek 
még egyik-másik tagja - ott álltak, szájukat elbiggyesztve, orrukon át prüszkölve, és elnézték a 
fiatalembert, aki elveszetten és szenvedélyesen mosolyogva tekintett egy bizonyos irányba, orcáján 
az égő forróság, amely ottlétének első estéjén már kiütközött rajta, szemében a furcsa csillogás, 
amelyet az úrlovas köhögése lobbantott fel...
Tulajdonképpen nagyon szép volt Settembrini úrtól, hogy ilyen körülmények között odalépett Hans 



Castorphoz, beszélgetésbe elegyedett vele, és hogylétéről kérdezősködött; kétséges azonban, hogy 
Hans Castorp eléggé méltányolta-e az ebben rejlő emberbaráti elfogulatlanságot. Jelenetünk 
színhelye az előcsarnok, vasárnap kora délután. A porta körül tolonganak a vendégek, kezüket 
nyújtogatják postájuk után. Joachim is előrefurakodott. Hans Castorp azonban hátramaradt, és a 
fentebb leírt állapotban igyekezett elkapni Clawdia Chauchat pillantását, aki társaságával nem 
messze állt tőle, és várakozott, hogy a portásfülke előtt megritkuljon a tolongás. Olyan óra volt ez, 
amely összekeverte a szanatórium vendégeit, alkalmak szülőórája, és a fiatal Hans Castorp éppen 
ezért szerette, várva várta. Előző vasárnap a kisablak előtt olyan közel került Madame Chauchat-
hoz, hogy az asszony kissé meg is lökte, és fejét futólag odafordítva, rövid „pardon"-nal kért 
bocsánatot, s Hans Castorp erre lázas lélekjelenléttel - amelyet nem győzött áldani - így válaszolt:
- Pas de quoi, Madame! [3]
Milyen kegye az életnek - gondolta -, hogy vasárnap délutánonként mindig postát osztanak az 
előcsarnokban! Bízvást mondhatjuk, azzal töltötte a hetet, hogy ennek az órának a hét nap múlva 
bekövetkező visszatérésére várt, várni pedig annyit tesz, mint előresietni, annyit tesz, hogy az 
ember az időt és a jelent nem ajándéknak érzi, hanem akadálynak, magábanvaló értékét tagadja, 
megsemmisíti, gondolatban átugorja. A várakozás, amint mondják, unalmas, hosszúra nyújtja az 
időt. Éppúgy, sőt még inkább azonban azt is mondhatjuk, hogy megrövidíti, mert időtömegeket nyel 
el anélkül, hogy azokat önmagukért átélné, kihasználná. Úgy is mondhatnék, a várakozó, a csak 
várakozó olyan nagybélű falánkhoz hasonlatos, akinek emésztőtraktusa tömegesen hajtja át az ételt, 
anélkül hogy tápláléktartalmát feldolgozná, hasznosítaná. Tovább is mehetnénk és azt mondhatnék: 
ahogy az emésztetlen étel nem erősíti az embert, úgy a várakozással eltöltött idő nem öregíti. Igaz, 
hogy tiszta és vegyületlen várakozás a gyakorlatban nemigen fordul elő.
Nos, a hét eltűnt az idő bendőjében, s újra elérkezett a vasárnap délutáni postaosztás, éppen úgy, 
mintha még mindig a hét nappal azelőtti volna. Továbbra is alkalmat nyújtott a legizgalmasabb 
módon, minden pillanata annak a lehetőségét rejtette, kínálta, hogy Madame Chauchat-val 
társadalmi kapcsolat szövődjék; e lehetőségeket Hans Castorp elszoruló, kalapáló szívvel vette 
tudomásul, de megvalósulni nem engedte. Gátlások akadályozták ebben, részben katonai, részben 
polgári természetű gátlások: részben tudniillik a derék Joachim jelenlétével meg Hans Castorp 
becsületével, kötelességtudásával függtek össze, részben azonban abból az érzésből fakadtak, hogy 
Clawdia Chauchat-val társadalmi kapcsolatra lépni, illedelmes kapcsolatra, amelyben az ember 
magázódik, hajlong és lehetőleg franciául beszél - ez nem szükséges, nem kívánatos, nem 
megfelelő... Ott állt és látta Madame Chauchat-t nevetve beszélni, éppúgy, ahogyan annak idején 
Pribislav Hippe nevetett beszéd közben az iskolaudvaron: szája meglehetős nagyra nyílt, ferde 
vágású szürkészöld szeme széles pofacsontja fölött keskeny hasadékká húzódott össze. Ez 
korántsem volt „szép"; de olyan volt, amilyen volt, és a szerelemben az esztétikai értékítélet éppúgy 
nem jut szóhoz, mint az erkölcsi.
- Szintén iratokat vár, mérnök úr?
Így csak egyvalaki szólhatott, az, aki zavar. Hans Castorp összerezzent, majd Settembrini úr felé 
fordult, aki mosolyogva állt meg előtte. Ugyanaz a finom humanistamosoly volt ez, amellyel annak 
idején a folyóka melletti padon első ízben üdvözölte az új jövevényt, és Hans Castorp e mosoly 
láttára most is elszégyellte magát, mint akkor. De akárhányszor próbálta is álmában félrelökni a 
„kintornást", mert „itt zavar": ébren az ember jobb, mint álmában, és Hans Castorp érzelmeibe e 
mosoly láttán nemcsak röstelkedés és kijózanodás vegyült, hanem hála és támaszkereső rászorultság 
is. Ekképpen válaszolt:
- Istenem, iratokat... nem vagyok én nagykövet, Settembrini úr! Valamelyikünk talán kapott egy 
levelezőlapot. Az öcsém utánanéz.
- Nekem már ideadta az a sánta ördög a korrespondenciámat - mondta Settembrini, és megtapogatta 
örök daróckabátja oldalzsebét. - Érdekes dolgok, s mit tagadjam, nincsenek híján az irodalmi, 
szociális jelentőségnek. Egy enciklopédikus munkáról van szó, amelyet egy emberbaráti intézmény 
ad ki, s engem arra méltat, hogy munkatársa legyek... Egyszóval: gyönyörű munka. - Settembrini úr 
elhallgatott, témát változtatott. - Hát maga, mérnök úr? - kérdezte. - Hogy állnak ügyei? Hogy 
állunk példának okáért az akklimatizációval? Mindent összevéve még nem időzik olyan hosszú 



ideje körünkben, hogy ez a kérdés lekerülhetne a napirendről.
- Köszönöm, Settembrini úr, továbbra is megvannak a nehézségeim. Könnyen meglehet, hogy az 
utolsó napig is meglesznek. Az öcsém mindjárt első nap mondta, amikor megérkeztem: vannak, 
akik sohase szokják meg. De az ember lassan megszokja, hogy nem szokja meg.
Settembrini úr nevetett.
- Bonyolult folyamat! Különös módja a meghonosodásnak. Hiába, a fiatalság mindenre képes. Nem 
szokik meg, de gyökeret ereszt.
- Végül is nem szibériai bánya ez idefenn.
- Nem. Úgy látom, kedveli a keleti hasonlatokat. Mi sem érthetőbb. Ázsia elnyel bennünket. Amerre 
csak nézünk, tatár arcok. - És diszkréten hátrasandított a válla fölött. - Dzsingisz kán - mondta. - 
Sztyeppi farkasok szeme, hó és vodka, korbács, Schlüsselburg és kereszténység. Oltárt kellene 
állítani itt az előcsarnokban Pallas Athénének; védekezésül. Nézze, ott elöl egy ilyen fehérneműtlen 
Iván Ivanovics összeveszett Paravant államügyésszel. Mindegyik előbb akart sorra kerülni, hogy 
előbb kapja meg a postáját. Fogalmam sincs, melyiknek van igaza, de érzésem szerint az 
államügyész az istennő védelmében áll. Nagy szamár, de legalább tud latinul.
Hans Castorp nevetett. Settembrini úr sosem cselekedett ilyet; nem is lehetett őt szívből nevetve 
elképzelni. Legfeljebb csak a szája sarka feszült meg finoman, gúnyosan. Elnézte a fiatalember 
kacagását, aztán megkérdezte:
- És a diapozitívja? Megkapta?
- Meg, meg - válaszolta Hans Castorp fontoskodva. - Már a minap. Itt van. - És belső zsebébe nyúlt.
- Ahá, magánál hordja, a tárcájában! Mint valami igazolványt, útlevelet vagy tagsági jegyet. 
Nagyon jó. Mutassa! - És Settembrini úr bal keze hüvelyk- és mutatóujja közé fogva a fény felé 
emelte a fekete papírcsíkkal keretezett kis üveglapot; gyakori, sokszor látható mozdulat volt ez 
idefenn. Fekete mandulaszeme hunyorgott, arca elfintorodott, miközben a gyászos fényképet 
vizsgálgatta, de nem lehetett pontosan tudni, csak azért fintorog-e, hogy jobban lásson, vagy pedig 
egyéb okokból.
- Igen, igen - mondta azután. - Tessék, itt az igazolványa. Köszönöm szépen. - Azzal visszaadta az 
üveglapot tulajdonosának, oldalvást nyújtotta, mintegy saját karján át, fejét elfordítva.
- Látta a kötegeket? - kérdezte Hans Castorp. - Meg a csomókat?
- Nagyon jól tudja, mérnök úr - válaszolta Settembrini úr vontatottan -, hogy mi a véleményem 
ezeknek a produktumoknak az értékéről. Azt is tudja, hogy azok a foltok és sötétségek odabenn 
nagyrészt fiziológiásak. Száz képet láttam már, ami többé-kevésbé úgy nézett ki, mint a magáé, és a 
kép bizonyos fokig a megítélő kedvtelésére bízta a döntést, hogy vajon csakugyan alkalmas-e 
„igazolvány"-nak, vagy sem. Mint laikus beszélek, de mindenesetre mint sokéves gyakorlattal 
rendelkező laikus.
- És a maga igazolványa csúnyább ?
- Igen, valamivel csúnyább. Egyébként tudomásom szerint még uraink és parancsolóink sem 
tesznek diagnózist csupáncsak ennek a játékszernek az alapján... Nos, és most az a szándéka, hogy 
nálunk tölti a telet?
- Hát édes Istenem... Lassacskán megszokom a gondolatot, hogy csak unokaöcsémmel együtt 
megyek haza.
- Vagyis megszokja, hogy nem szokja... Nagyon szellemesen fogalmazta meg az imént. Remélem, 
megkapta már a holmiját, meleg ruhát, erős cipőt?
- Meg, mindent. Minden a legjobb rendben van, Settembrini úr. Informáltam a rokonaimat, és a 
házvezetőnőnk mindent felküldött gyorsáruként. Most már kibírom a telet.
- Ez megnyugtató. De megálljunk csak, zsákra is szüksége van, prémzsákra... hová tettük az 
eszünket? Ez a vénasszonyok nyara csalóka; egy óra múlva nyakig ülhetünk a télben. Idefenn tölti a 
leghidegebb hónapokat...
- Az ám, a lábzsák fontos kellék - válaszolta Hans Castorp. - Már nekem is megjárta az eszemet, 
hogy a legközelebbi napokban le kell mennünk öcsémmel a községbe, és vennünk kell egyet. 
Később már soha többé nem kell az embernek, de utóvégre négy vagy hat hónapra érdemes.
- Érdemes, hogyne volna érdemes... Mérnök úr! - szólt Settembrini halkan, és odalépett a 



fiatalemberhez. - Nem látja, milyen borzalmas, ahogy a hónapokkal dobálózik? Borzalmas, mert 
természetellenes, mert lényétől alapvetően idegen, s csupán a korára jellemző tanulékonyságból 
ered. O, az ifjúság túlzott tanulékonysága! A nevelő kétségbeesik rajta, mert mindenekelőtt a 
rosszban mutatkozik. Ne úgy beszéljen, fiatalember, ahogy a levegőben van, hanem úgy, ahogy 
európai életformájához illik! A levegőben itt nagyon sok az Ázsia, nemhiába hemzsegnek a 
moszkovita mongol típusok! Azok az emberek... - és Settembrini az állával vállán át a mögötte állók 
felé bökött - ne igazodjék hozzájuk, mérnök úr, ne engedje magát megfertőzni a fogalmaik által, 
hanem szegezze szembe velük szellemét, magasabb rendű lényét, és tisztelje szentül, amit magának, 
a Nyugat, az isteni Nyugat fiának, a civilizáció gyermekének, természete és származása szerint 
tisztelnie adatott, például az időt! Ez az időpocsékolás, ez a barbár bőkezűsködés az idővel, ez 
ázsiai stílus; talán ezért érzik magukat olyan jól idefenn Kelet szülöttei. Nem vette még észre, hogy 
amikor egy orosz „négy órát" mond, ez nem több, mint a magunkfélének egy óra? Könnyen 
elképzelhető, hogy ezeknek az embereknek a nemtörődömsége az idővel szemben összefügg 
országuk végtelen, vad kiterjedésével. Ahol sok a hely, ott sok az idő; hiszen azt mondják arról a 
népről, hogy van ideje, tud várni. Mi, európaiak, mi nem tudunk várni. Nekünk éppoly kevés az 
időnk, amilyen kevés hely van finoman tagolt, nemes kontinensünkön, nekünk okosan kell 
gazdálkodnunk az egyikkel éppúgy, mint a másikkal, takarékoskodnunk kell, mérnök úr! Vegye 
jelképnek nagyvárosainkat, a civilizáció eme centrumait és gyújtópontjait, a gondolat vegyítő 
katlanait! Amilyen arányban a városokban drágul a telek, s lehetetlenné válik a helypocsékolás, 
ugyanolyan arányban... figyelje meg, mérnök úr!... ugyanolyan arányban válik drágábbá az idő. 
Carpe diem! Nagyvárosi költő énekelt így. Az idő az istenek adománya, azért adatott az embernek, 
hogy használja, kihasználja, mérnök úr, az emberiség előrehaladásának szolgálatában.
Még a legutóbbi szavakat is örvendetesen, tisztán, dallamosan, sőt - bátran állíthatjuk - plasztikusan 
ejtette ki Settembrini úr, akármennyi akadályt gördítettek is földközi-tengeri nyelve elé. Hans 
Castorp mindössze kurta, merev, elfogódott meghajlással válaszolt, mint a nebuló, akit kioktattak. 
Mit is válaszolhatott volna? A bizalmas kihallgatás, amelyet Settembrini úr háttal a vendégseregnek, 
majdnem suttogva tartott, olyannyira tárgyilagos, nem társadalmi és nem társalgási jellegű volt, 
hogy a tapintat még a tetszésnyilvánítást sem engedte meg. Az ember nem válaszolhatja tanárának: 
„Ezt szépen mondta." Hans Castorp azelőtt olykor megtette, mintegy azért, hogy megóvja a 
társadalmi egyensúlyt és egyenrangúságot; ámde ilyen nevelői hévvel még sohasem beszélt a 
humanista, nem maradt más hátra, zsebre kellett tenni a korholást, fejbe kólintva ennyi magasröptű 
erkölcstől, mint egy iskolás gyerek.
Settembrini úron egyébként látszott, hogy elméje még a hallgatásban is tovább dolgozik. Továbbra 
is ott állt Hans Castorp előtt, olyan szorosan, hogy a fiatalember kénytelen volt kissé hátrahajolni; 
és fekete szeme merően, vakságba rögződve szegeződött Hans Castorp arcára.
- Maga szenved, mérnök úr! - folytatta azután. - Szenved, mint aki eltévedt... ki ne látná meg 
azonnal? De a szenvedést is európai módon kellene viselnie, és nem keleti módon; Kelet azért küldi 
ide oly nagy számmal gyermekeit, mert lágy és hajlamos a betegségre... Részvét és mérhetetlen 
türelem: ez a Kelet módja a szenvedés viselésére. De ez nem lehet, nem, semmiképpen sem lehet a 
mi módunk, a magáé, mérnök úr!... Az előbb a postámról beszéltünk... Nézze meg ezt... vagy tudja, 
mit: jöjjön! Menjünk innét, itt nem lehet... Vonuljunk vissza, lépjünk oda be. Olyasmit tárok fel 
maga előtt, ami... Jöjjön! - Azzal megfordult, és Hans Castorpot magával húzta, ki az előcsarnokból 
s be a portához legközelebb eső társas helyiségbe, amely író- és olvasószobának volt berendezve, és 
az adott pillanatban teljesen néptelen volt. Világos, bolthajtásos mennyezete alatt tölgyfa burkolatos 
falai mentén könyvszekrények álltak, közepén nagy asztalon keretbe foglalt újságok, az asztal körül 
székek, az ablakmélyedések ívében íróasztalok. Settembrini úr az egyik ablakmélyedésbe vonult, 
Hans Castorp követte. Az ajtó nyitva maradt.
- Ezeken a papírokon - kezdte az olasz, és daróckabátja zacskóforma oldalzsebéből nyitott, nagy 
borítékot vett elő, melynek tartalmát Hans Castorp szeme láttára végigpergette ujjai között; 
különféle nyomtatványok voltak s hozzá levél. - Ezeken a papírokon francia nyelven a következő 
nyomtatott feliratot olvashatjuk: „Nemzetközi Szövetség a Haladás Megszervezésére." Az iratokat 
Luganóból küldik, ott van a szövetség egyik fiókirodája. Azt kérdi, mi a szövetség célja, elvi alapja? 



Két szóban közlöm. A haladás szervezését szolgáló liga Darwin fejlődéstanából azt a filozófiai 
meggyőződést vezeti le, hogy az emberiség természettől rendelt legfőbb hivatása önmaga 
tökéletesbítése. Ebből továbbá arra következtet, hogy minden egyes egyénnek, aki eleget akar tenni 
természet szerinti rendeltetésének, kötelessége, hogy tevékenyen munkálkodjék az emberiség 
haladásának érdekében. Sokan engedelmeskedtek a liga hívó szavának, tagjainak száma 
Franciaországban, Itáliában, Spanyolországban, Törökországban, sőt Németországban is 
jelentékeny. Én is abban a kitüntetésben részesülök, hogy nyilvántartanak a szövetség 
lajstromaiban.
Nagystílű, tudományos alapokon nyugvó reformprogramot dolgoztak ki, mely számot vet minden 
pillanatnyilag rendelkezésre álló lehetőséggel az emberi szervezet tökéletesbítésére. 
Tanulmányozzák fajunk
egészségi problémáit, megvizsgálnak minden eszközt a degeneráció leküzdésére, hiszen ez 
kétségkívül sajnálatos kísérő tünete fokozódó iparosodásunknak. A liga további céljai közé tartozik, 
hogy népegyetemeket alapítson, az e célra alkalmas szociális intézkedések segítségével legyőzze az 
osztályharcot, s végül kiküszöbölje a népek közötti harcot is, a háborút, a nemzetközi jog 
kifejlesztésével. Amint látja, a liga erőfeszítései nemesek és átfogók. Tevékenységéről több 
nemzetközi folyóirat tanúskodik; ezek a folyóiratok havonta három-négy világnyelven jelennek 
meg, és rendkívül érdekfeszítő formában tájékoztatnak a művelt emberiség haladásáról. Az egyes 
országokban helyi csoportok alakultak szép számmal, amelyek vitaestekkel, vasárnapi 
ünnepségekkel terjesztik az emberi haladás és a felvilágosodás eszméit. A szövetség mindenekelőtt 
azon buzgólkodik, hogy valamennyi ország haladó politikai pártjainak rendelkezésére bocsássa az 
általa összegyűjtött anyagot... Követi szavaimat, mérnök úr?
- A legnagyobb mértékben! - felelte Hans Castorp riadtan, hadarva. Úgy érezte magát e válasznál, 
mint az, aki megcsúszik a síkos padlón, és az utolsó pillanatban éppen hogy sikerül megállnia a 
lábán.
Settembrini urat látszólag kielégítette a válasz.
- Felteszem, hogy ezek új és meglepő értesülések a maga számára, mérnök úr.
- Igen, meg kell vallanom, életemben először hallok ezekről a... ezekről az erőfeszítésekről.
- Bárcsak előbb hallott volna róluk! - kiáltott fel Settembrini úr szordinósan. - De talán még most 
sem késő. Nos, ezek a nyomtatványok... Tudni szeretné, hogy miről szólnak... Kérem, hallgassa 
tovább! Tavasszal összehívták a szövetség ünnepélyes közgyűlését, mégpedig Barcelonába... amint 
tudja, ez a város különösen szoros kapcsolatban van a politikai haladás eszméjével. A kongresszus 
egy hétig ülésezett bankettekkel, ünnepségekkel egybekötve. Édes Istenem, oda akartam utazni, 
vágyva vágytam rá, hogy részt vegyek a tárgyalásokon. De a tanácsosunk, az a gazember, halálos 
fenyegetésekkel megtiltotta, és képzelje: megijedtem a haláltól, nem utaztam el. Gondolhatja, 
mennyire kétségbeejtett, hogy így megtréfál a gyatra egészségem. Nincs annál fájdalmasabb, mint 
amikor szervi, állati részünk megakadályoz benne, hogy az értelmet szolgáljuk. Annál nagyobb 
örömmel tölt el most a luganói irodának ez a felszólítása... Kíváncsi a tartalmára? Azt elhiszem! 
Néhány futólagos információt talán... A „Nemzetközi Szövetség a Haladás Megszervezésére" annak 
tudatában, hogy feladata az emberiséget boldoggá tenni, más szavakkal: az emberi szenvedést 
célirányos társadalmi munkával támadni, és a végén teljesen kiküszöbölni; tudatában továbbá 
annak, hogy ez a legfőbb feladat csak a szociológia tudományának segítségével oldható meg, amely 
tudomány végső célja a tökéletes állam... mind ennek tudatában tehát a szövetség Barcelonában egy 
sokkötetes mű kiadását határozta el, amelynek címe A szenvedés szociológiája, és az emberi 
szenvedésnek valamennyi osztályát és fajtáját fogja tartalmazni, kimerítő és alapos 
rendszerezésben. Már hallom is ellenvetését: mit ér a szenvedéssel szemben az osztályozás, a 
rendszer, a felosztás! Én pedig azt válaszolom erre: rend és áttekintés az uralom kezdete, az ellenség 
addig igazán félelmetes, amíg ismeretlen. Az emberiséget ki kell vezetnünk a félelem, a tompa tűrés 
kezdetleges állapotából a céltudatos tevékenység fázisába. Fel kell világosítanunk afelől, hogy az 
okok felismerésével, majd megszüntetésével a hatásuk is megszűnik, valamint arról, hogy az 
egyénnek majd minden szenvedése a társadalmi organizmus megbetegedéséből ered. Helyes! Ez a 
Szociális patológia célja. Mintegy húsz lexikon alakú kötetben fogja ismertetni és tárgyalni az 



összes elképzelhető emberi szenvedéseket, a legszemélyesebbtől, legbizalmasabbtól a csoportos 
konfliktusokig, az osztályellentétekből és nemzetközi összeütközésekből eredő szenvedésekig, 
röviden összefoglalva: kimutatja majd a vegyi elemeket, amelyeknek sokféle keveredéséből, 
összekapcsolódásából mindenfajta szenvedés összetevődik, és az emberi méltóság és boldogság 
irányelvének segítségével minden egyes esetben rámutat az eszközökre és módszerekre, amelyek a 
szenvedés okainak megszüntetésére alkalmasnak látszanak. Az európai tudományos világ hivatott 
szakemberei, orvosok, közgazdák, pszichológusok vesznek részt a szenvedések enciklopédiájának 
kidolgozásában, és a luganói főszerkesztőség lesz a gyűjtőmedence, amelybe a cikkek mindenfelől 
beleáramlanak. Látom, azt kérdi a tekintetével, hogy nekem milyen szerep jut mindebben. Türelem, 
arra is sor kerül! A nagy mű a szépirodalmat sem akarja elhanyagolni, már amennyiben tárgya az 
emberi szenvedés. Külön kötetet terveznek, mely a szenvedőknek okulásul és vigasztalásul 
összefoglalja és röviden elemzi a világirodalomnak mindazon remekműveit, amelyek az egyes 
konfliktusokkal kapcsolatban szóba kerülhetnek; nos, ezzel a feladattal bízták meg legalázatosabb 
szolgáját, mérnök úr, abban az írásban, amelyet itt lát.
- Ne mondja, Herr Settembrini! Engedje meg, hogy szívből gratuláljak! Ez igazán nagyszerű 
megbízatás, és azt hiszem, egyenesen magának született. Egy percig sem csodálkozom, hogy a liga 
magát szemelte ki. Milyen boldogság lehet, hogy segíthet az emberi szenvedés kiirtásában!
- Hosszadalmas munka lesz - mondta Settembrini úr elmerengve. - Nagy körültekintés, sok olvasás 
kell hozzá. Kivált - folytatta, és tekintete látszólag máris beléveszett sokrétű feladata távlataiba -, 
kivált, mivel a szépirodalom tárgya majd mindig a szenvedés; még másod- és harmadrendű 
remekművek is valami módon mindig a szenvedéssel foglalkoznak. Mindegy, vagy annál jobb! 
Akármennyire átfogó is ez a feladat,
mindenesetre olyan természetű, hogy szükség esetén még itt, ezen az átkozott tartózkodási 
helyemen is elvégezhetem, noha nem akarom azt hinni, hogy itt leszek kénytelen befejezni. Nem 
mondhatjuk azonban ugyanezt - s most ismét közelebb lépett Hans Castorphoz, hangját szinte 
suttogóra fogta -, nem mondhatjuk ugyanezt a természet által magára rótt kötelességekről, mérnök 
úr! Erre akartam kilyukadni, erre akarom figyelmeztetni. Tudja, mennyire csodálom hivatását, de 
mivel gyakorlati, nem szellemi hivatás, velem ellentétben csak odalenn a világban töltheti be. Csak 
lenn, a síkföldön lehet európai, csakis odalenn harcolhat a maga módján a szenvedés ellen, segítheti 
a haladást, használhatja ki az időt. A reám bízott feladatról csupán azért beszéltem, hogy 
figyelmeztessem, észhez térítsem, hogy helyesbítsem fogalmait, amelyek a légkör hatására nyilván 
kezdenek összezavarodni. Nyomatékosan megkérem: adjon magára! Legyen büszke, ne veszítse el 
magát, ne hódoljon be az idegennek! Kerülje ezt a mocsarat, ezt a Kirke-szigetét: nem eléggé 
Odüsszeusz hozzá, hogy büntetlenül tanyázhasson rajta. Négykézláb fog járni, mellső végtagjai 
már-már földet érnek, nemsokára röfögni kezd... vigyázzon!
A humanista erélyesen rázta fejét, miközben halk intelmeit mormolta. Majd elhallgatott, tekintetét a 
földre szegezte, összevonta szemöldökét. Lehetetlenség volt tréfás kitérő választ adni, ahogyan 
Hans Castorp máskor szokta, s aminek lehetőségét most is egy pillanatig mérlegelte. Ő is lesütötte 
szemét. Aztán vállat vont, és éppoly halkan ezt válaszolta :
- Mit tegyek ?
- Amit már mondtam.
- Tehát utazzam el? Settembrini úr hallgatott.
- Azt akarja mondani, hogy utazzam haza?
- Ezt már első este tanácsoltam magának, mérnök úr.
- Igen, és akkor még szabad voltam, és megtehettem volna, ámbár nem láttam értelmét, hogy 
mindjárt feladjam a harcot, csak azért, mert nehezen tűrtem az itteni levegőt. De azóta megváltozott 
a helyzet. Azóta Behrens tanácsos úr megvizsgált, és kereken kijelentette, nem érdemes 
hazautaznom, mert úgyis hamarosan megint be kellene ide rukkolnom, és ha így folytatom odalenn, 
akkor mirnix-dirnix az egész tüdőlebenyt elviszi az ördög.
- Igen, tudom, már itt az igazolvány a zsebében.
- Milyen ironikusan mondja ezt... persze a megfelelő fajta iróniával, amely egyetlen pillanatig sem 
félreérthető, hanem az ékesszólás közvetlen, klasszikus eszköze... amint látja, megjegyzem a 



szavait. De vállalja-e a felelősséget, hogy ez után a fénykép után, az átvilágítás eredménye és a 
tanácsos diagnózisa után még mindig azt tanácsolja nekem, utazzam haza?
Settembrini úr egy pillanatig habozott. Majd kiegyenesedett, tekintetét erősen, sötéten Hans 
Castorpra szegezte, és egy leheletnyit színpadias, hatásvadászó hanghordozással így válaszolt:
- Igen, mérnök úr. Vállalom a felelősséget.
De most már Hans Castorp is kihúzta magát. Sarkát összezárta, és ő is farkasszemet nézett 
Settembrini úrral. Ez már párviadal volt. Hans Castorp állta a sarat. A közelből érkező sugárzások 
„erősítették". Itt egy pedagógus - odakinn pedig egy keskeny szemű asszony... Még bocsánatot sem 
kért azért, amit mond; még azt sem tette hozzá: „Ne vegye rossznéven." Csak ennyit szólt:
- Akkor a maga dolgában óvatosabb, mint a másokéban! Maga bezzeg nem utazott el az orvosi 
tilalom ellenére Barcelonába a haladáskongresszusra. Félt a haláltól, és idefenn maradt.
Settembrini úr fölénye ezzel föltétlenül bizonyos fokig megrendült. Kissé erőltetetten mosolygott, 
és így szólt:
- Megbecsülöm a talpraesett választ, még akkor is, ha logikája közel áll a szofizmához. Ha nem 
utálnám annyira az idefenn szokásos fertelmes vetélkedést, most azt felelném, hogy nagyon sokkal 
betegebb vagyok magánál, sajnos olyannyira beteg vagyok, hogy csak mesterségesen és meglehetős 
önámítással tartom fenn magamban a reményt, hogy valaha is elhagyhatom ezt a helyet, és 
visszatérhetek a lenti világba. Abban a pillanatban, midőn ennek a reménységnek a további 
táplálása illuzórikussá válik, hátat fordítok ennek az intézménynek, és a völgyben veszek ki egy 
szobát életem hátralevő részére. Szomorú lesz, de mivel munkaköröm a lehető legszabadabb és 
legszellemibb, ez sem akadályozhat meg abban, hogy utolsó leheletemig szolgáljam az emberiség 
ügyét, és dacoljak a betegség szellemével. Egyszer már figyelmeztettem a különbségre, amely 
kettőnk közt e tekintetben fennáll, mérnök úr. Maga nem az az ember, aki idefenn érvényesíteni 
tudná a jobbik énjét, ezt mindjárt első találkozásunknál megállapítottam. Szememre veti, hogy nem 
utaztam Barcelonába. Azért vetettem magam alá a tilalomnak, hogy ne pusztuljak el idő előtt. Ám a 
legnagyobb fenntartás mellett tettem ezt, szellemem büszke, fájdalmas tiltakozása mellett: 
protestáltam nyomorúságos testem zsarnoki parancsa ellen. De vajon él-e magában is ez a 
tiltakozás, midőn szót fogad az itteni hatalmak előírásának... vajon nem inkább a testének és teste 
gonosz hajlamainak engedelmeskedik nagyon is készségesen...?
- Mi kifogása van a test ellen? - vágott a szavába Hans Castorp, és erősen ránézett tágra nyílt, kék 
szemével, melynek fehérjében vörös erecskék húzódtak. Beleszédült önnön vakmerőségébe, és ez 
meglátszott rajta. „Miről beszélek - gondolta magában. - Döbbenetes! De most már hadilábra 
helyezkedtem vele, és amíg csak bírom, nem engedem át neki az utolsó szót. A végén úgyis az övé 
lesz, de mindegy, okulok a vitából. Megpróbálom fölingerelni." És kiegészítette ellenvetését:
- Hiszen maga humanista, Settembrini úr! Hogyan nézheti rossz szemmel a testet?!
Settembrini elmosolyodott, ezúttal fesztelenül és önérzetesen.
- „Mi kifogása van az analízis ellen?" - idézte, fejét félrehajtva. - „Mért nem nézi jó szemmel az 
analízist?"... Mindenkor készségesen válaszolok kérdéseire, mérnök úr - mondta, meghajolt, és 
ívelő kézmozdulattal tisztelgett a padlónak.
- Kivált ha ellenvetései szellemesek. Visszavágásai nem nélkülözik az eleganciát. Humanista? 
Mindenképpen az vagyok. Sosem vádolhat aszketikus hajlamokkal. Igenlem, tisztelem, szeretem a 
testet, mint ahogyan igenlem, tisztelem és szeretem a formát, a szépséget, a szabadságot, a derűt, az 
élvezetet; mint ahogy a „világot", az élet érdekeit képviselem a világtól való érzelgős elfordulással 
szemben, a klasszicizmust a romantikával szemben. Állásfoglalásom egyértelmű. Legfőbb 
igenlésem, legnagyobb tiszteletem és szeretetem azonban egy elvnek, egyetlen hatalomnak szól, és 
ez az elv, ez a hatalom: a szellem. Noha irtózom attól, hogy a „lélek"-nek nevezett valamit, ezt a 
holdsugárból szőtt gyanús kísértetet játsszák ki a test ellen, váltig állítom: test és szellem 
antitézisében a test a gonosz, az ördögi princípium, mert a test: természet, a természet pedig, a 
szellemmel, az értelemmel szembeállítva, ismétlem!... a természet gonosz, misztikus és gonosz. 
„Maga humanista!" Valóban az vagyok, mert az ember barátja vagyok, ahogyan Prometheus is az 
volt, mert szerette az emberiséget, s mindazt, ami benne nemes. Ez a nemesség pedig a szellemben 
és az értelemben foglaltatik, s ezért hiába áll elő a keresztény obskurantizmus szemrehányásával ...



Hans Castorp tiltakozó mozdulatot tett.
- ...hiába áll elő ezzel a szemrehányással - folytatta Settembríni makacsul -, ha a humanista nemesi 
büszkesége egyszer csak gyalázatnak, megaláztatásnak érzi a szellem testi, természeti 
megkötöttségét. Tudja-e, hogy a nagy Plotinos a hagyomány szerint azt mondotta egyszer, szégyelli, 
hogy teste van? - kérdezte Settembrini, és olyan nyomatékosan követelte a választ, hogy Hans 
Castorp kénytelen volt megvallani, most hallja először. - Igen, Porphyrios jegyezte fel róla. Abszurd 
kijelentés, ha úgy akarja. De ez az abszurdum a szellem szempontjából nézve tisztesség, és mi sem 
szegényesebb, mint az abszurdum kifogását támasztani ott, ahol a szellem a természettel szemben 
igyekszik megőrizni méltóságát, nem hajlandó lemondani róla... Hallott a lisszaboni földrengésről ?
- Nem... Földrengés? Idefenn nem látom az újságokat...
- Félreértett. Mellesleg megjegyezve, eléggé sajnálatos, és amellett jellemző erre a helyre, hogy 
amióta itt van, nem kíséri figyelemmel a sajtót. De mondom, félreértett, az elemi csapás, melyet 
említettem, nem most történt, hanem körülbelül százötven esztendeje...
- Ahá! Várjon csak... igen! Emlékszem, olvastam valahol, hogy Goethe akkor azon az éjszakán 
weimari hálószobájában azt mondta inasának...
- Ó, nem, nem erről akarok beszélni - szakította félbe Settembrini, lehunyta szemét, és kicsiny barna 
kezét tiltakozón rázogatta a levegőben. - Egyébként összecseréli a katasztrófákat. A messinai 
földrengésre gondol. Én pedig arról a megrázkódtatásról beszélek, amely Lisszabont sújtotta 1755-
ben.
- Bocsánat.
- Nos, Voltaire fellázadt a földrengés ellen.
- Mármint... hogyhogy? Fellázadt?
- Felháborodott, igen. Nem fogadta el a kegyetlen fátumot és faktumot, nem volt hajlandó 
megalázkodni előtte. A szellem és az értelem nevében tiltakozott a természet eme botrányos csínye 
ellen, melynek egy virágzó város háromnegyed része és több ezer emberélet esett áldozatul... 
Csodálkozik? Mosolyog? Nem bánom, csodálkozzék, de ami a mosolygást illeti, a 
leghatározottabban tiltakozom ellene! Voltaire magatartása csak azt bizonyítja, hogy igazi utóda 
volt amaz igazi gallusoknak, akik nyílvesszőiket az ég ellen lőtték... Nos, mérnök úr, itt láthatja a 
szellem és a természet kibékíthetetlen ellentétét: a szellem örök ellensége a természetnek, büszkén 
és gyanakvón áll vele szemben, fennen kitart ama joga mellett, hogy bírálhassa a természetet és 
gonosz, értelemellenes hatalmát. Mert a természeté a hatalom, márpedig szolgai lélek az, amely 
elfogadja a hatalmat, és belenyugszik... mármint belsőleg belenyugszik. Itt láthatja ugyancsak azt a 
humanitást, amely nem kerül ellentmondásba önmagával, nem esik keresztény álszenteskedésbe, ha 
a testben örök ellenlábasát, a gonosz elvét látja meg. Az ellentmondás, amelyet látni vél, 
tulajdonképpen mindig ugyanaz. „Mi kifogása az analízis ellen?" Semmi... ha az okulást, a 
felszabadítást, a haladást szolgálja. Minden ... ha a sír fertelmes rothadásszagát hozza magával. 
Ugyanígy vagyunk a testtel. Tiszteljük és védelmezzük, ha emancipálásáról és szépségéről van szó, 
az érzékek szabadságáról, boldogságáról,
gyönyörről. De vessük meg, ha a nehézség és lomhaság elveként fellépve szembehelyezkedik a 
világossággal, a fény felé való haladással, és gyűlöljük, ha a betegség és a halál elvével szövetkezik, 
ha sajátos „szelleme" a visszásság, az enyészet, a kéj és a gyalázat szellemével esik egybe...
Az utóbbi szavakat közvetlenül Hans Castorp előtt állva, csaknem hangtalanul és nagyon gyorsan 
darálta Settembrini, hogy elkészüljön mondanivalójával. Mert felmentés közeledett Hans Castorp 
számára: az olvasószobába belépett Joachim, kezében két levelezőlap; a literátus elhallgatott, s a 
villámgyors váltás, amellyel modora társadalmi könnyedségbe csapott át, nem kerülte el tanítványa 
elismerő figyelmét - ha ugyan tanítványának nevezhetjük Hans Castorpot.
- Á, itt van, hadnagy úr! Bizonyára már kereste a bátyját... ne haragudjék rám! Beszélgetésbe 
bonyolódtunk... szinte vitának mondhatnám. Nem érvel ám rosszul a tisztelt unokabátyja, hadnagy 
úr, eléggé veszélyes ellenfél ám a szóharcban, ha ő is úgy akarja.
HUMANIORA
Hans Castorp és Joachim Ziemssen fehér nadrágban, kék zakóban üldögélt a kertben ebéd után. A 
már említett tündöklő októberi napok egyike volt, forró és könnyed, ünnepélyes és fanyar; déliesen 



mélykék ég feszült a völgy fölé, melynek utakkal átszelt, emberlakta öle még mindig derűsen 
zöldellt, s erdős-érdes lankáiról tehénkolomp szava szállt; a békés, együgyű és dallamos bádoghang 
tisztán, zavartalanul lebegett a csendes, ritka, üres levegőben, és még jobban kiemelte a magaslati 
vidékeken amúgy is uralkodó ünnepi hangulatot.
A két fiatalember egy padon ült a kert végében, körben álló fiatal fenyők csoportja előtt, 
északnyugati végében annak az ötven méterrel a völgy fölé emelt, bekerített platónak, amely a 
Berghof- szanatórium kertjét, telkét alkotta. Hallgattak. Hans Castorp szivarozott. Magában 
lázongott Joachim ellen, mert a derék fiú ebéd után nem volt hajlandó a veranda társas életében 
részt venni, hanem Hans Castorpot akarata és óhaja ellenére a kert csendjébe kényszerítette, addig 
is, amíg visszatérnek a fekvőkúrába. Ez zsarnokság volt részéről. Ők ketten elvégre nem sziámi 
ikrek! Széjjelválhatnak, ha hajlamaik más és másfelé vonzzák őket. Ő, Hans Castorp, nem azért van 
itt, hogy Joachimot szórakoztassa: ő maga is páciens. Ilyen értelemben duzzogott, és megengedhette 
magának a duzzogást, hiszen Maria Mancini is segített neki. Kezét kabátja oldalsó zsebébe téve, 
barna cipős lábát előrenyújtva ült a padon, a karcsú, szürkés szivart, amely még a fogyasztás első 
stádiumában volt - azaz: tompa hegyéről Hans Castorp még nem verte le a hamut -, szája közepén 
úgy tartotta ajka között, hogy kissé lelógott, és a dús étkezés után fokozottan élvezte aromáját, mert 
ez irányú fogékonysága immár teljesen visszatért. Ha más tekintetben csak annyira szokta is meg a 
fenti életet, hogy megszokta a meg nem szokást: ami gyomra vegyi folyamatait meg száraz és 
vérzésre hajlamos nyálkahártyái idegeit illeti, az alkalmazkodás folyamata nyilván mégiscsak 
megtörtént; észrevétlenül, anélkül hogy lépésről lépésre észlelhette volna a haladást, a napok 
folyamán, az idefenn eltöltött hatvanöt-hetven nap alatt visszatért a régi állapot, s szervezete ismét 
élvezte a kitűnő gyártmányú növényi izgató- vagy kábítószert. Hans Castorp örült e visszanyert 
képességének; s erkölcsi elégtétele még fokozta fizikai élvezetét. Míg ágyban feküdt, 
takarékoskodott a magával hozott kétszáz darabbal, s így abból is volt még valamelyes raktára. De 
fehérneművel, téli ruhával együtt a brémai dohányneműből is küldetett magának Schalleennal még 
további ötszáz darabot, s így most jó időre ellátta magát. Szép, fényesre lakkozott ládikákba volt 
csomagolva, rajtuk földgömb, számtalan medália meg egy lengő zászlóktól körülvett kiállítási 
pavilon, mindez aranyszínben.
Ahogy ott ültek, nicsak, Behrens tanácsos jött a kerten át. Az étteremben ebédelt aznap, Frau 
Salomon asztalánál látták, amint hatalmas kezét tányérja előtt összekulcsolta. Ebéd után nyilván 
elidőzött a teraszon, személyes húrokat pengetett, talán még a cipőfűző-mutatványt is elvégezte 
olyasvalaki számára, aki még nem látta. Most a murvás ösvényen bandukolt feléjük, apró kockás 
öltönyét nem födte orvosi köpeny, keménykalapját tarkójára tolta, s szájában ő is szivart tartott, 
erős, fekete szivart, és hatalmas fehér füstfelhőket eregetett belőle. Feje, arca (kékre hevült 
orcájával, tömpe orrával, könnyes kék szemével, féloldalt felhúzott bajuszkájával) feltűnő 
kicsinynek tetszett magas, kissé görnyedt, megtört alakjához, keze, lába méreteihez képest. Ideges 
volt, szemlátomást összerezzent, amikor a két fiatalembert megpillantotta, s kissé zavarba ejtette, 
hogy akarva, nem akarva egyenesen feléjük kell tartania. Szokott módján, vidáman, idézettel 
köszöntötte őket: „No nézd, no nézd, Timotheus!"-szal, és Isten áldását kérve anyagcseréjükre, 
rájuk parancsolt, hogy maradjanak ülve, amikor fel akartak állni tiszteletére.
- Hagyják, kérem. Csak semmi teketória. Közönséges halandó vagyok, nem dukál nekem, 
különösen mivel mind a ketten páciensek, egyik tizenkilenc, a másik egy híján húsz, nincs 
szükségük az effélére. Ne is szépítsük a dolgot. - És megállt előttük, a szivart hatalmas jobb keze 
mutató és középső ujja között tartva.
- Hogy ízlik a gyógyszivar, Castorp? Hadd lám csak, jómagam is szakértő vagyok. A hamuja szép; 
hogy hívják ezt a kreol szépséget?
- Maria Mancini, Postre de Banquett, Brémából, tanácsos úr. Az ára szóra sem érdemes, tizenkilenc 
pfennig mindössze, de az aromája olyan, amilyet nemigen találni ezért a pénzért. Sumatra-Havanna 
szivar, világos borító levelű, amint látja. Nagyon megszoktam. Közepesen nehéz és nagyon 
tartalmas, de nem kapar. Szereti, ha hosszúra hagyják a hamuját, legföljebb kétszer verem le. Persze 
megvannak a kis szeszélyei, de úgy látszik, a gyártásánál kitűnő az ellenőrzés, mert Maria nagyon 
megbízható, és roppant egyenletesen szelel. Szabad megkínálnom ?



- Köszönöm, cserélhetünk. - És mindketten elővették szivartárcájukat.
- Ez nemes - mondta a tanácsos, miközben átnyújtotta szivarját. - Temperamentumos, tudja, kérem, 
tüzes, erős. St. Felix-Brasil, mindig is ennek voltam a híve. Valódi gondűző; mar, mint a pálinka, és 
kivált a vége felé van benne valami falrengető. Bizonyos tartózkodás javallható vele szemben, nem 
lehet csak úgy egyiket a másikon meggyújtani, ez meghaladja az emberi erőt. De inkább egyszer 
egy komoly falat, mint naphosszat vízgőz...
Ide-oda forgatták ujjaik közt a váltott ajándékot, tárgyilagos szakértelemmel vizsgálgatták a karcsú 
testeket, domború, itt-ott kissé megemelkedő borítóleveleik párhuzamosan futó ferde bordázatában, 
lüktetni látszó erezetükben, bőrük kicsiny egyenetlenségeiben, a fényjátékában éleiken és lapjaikon 
volt valami, ami szinte szervesen élőnek tetszett. Hans Castorp ki is mondta:
- Egy ilyen szivarban élet van. Szabályszerűen lélegzik. Otthon egyszer arra vetemedtem, hogy 
Mariát légmentes bádogdobozban tároljam, nedvesség ellen. Akár hiszi, akár nem; meghalt! 
Elpusztult, kimúlt egy hét leforgása alatt... megannyi bőrszerű hulla lett belőle.
Kicserélték tapasztalataikat a szivar, kivált az importszivar legmegfelelőbb tárolási módjairól. A 
tanácsos szerette az importszivart, a legszívesebben mindig nehéz havannát szívott volna. De sajnos 
nem bírta, és két kis Henry Clay, amelyet egyszer társaságban elszívott, amint mondotta, hajszál 
híján a föld alá juttatta.
- A feketéhez szívtam - mesélte -, egyiket a másik után, mit sem sejtve. De ahogy elszívtam, egyszer 
csak felvetődik bennem a kérdés, hogy hogy is érzem magam tulajdonképpen. Mindenesetre 
fenemód furcsán és egész másképp, mint bármikor azelőtt. Hazajutni nem volt csekélység, és mikor 
hazaérek, akkor kezdődik csak a tánc, azt hiszem, a fene megesz. A lábam mint a jég, hideg verejték 
mindenütt, ahol csak parancsolják, az arcom falfehér, a szívem dögrováson, a pulzusom 
cérnavékony és alig tapintható, hol meg vágtat árkon-bokron át, és az agyam egy izgalomban... 
Szentül hittem, hogy áttáncolok a másvilágra. Azért mondom így, „áttáncolok", mert akkor ez a szó 
jutott eszembe, és ezzel jellemeztem az állapotomat. Mert voltaképp fenemód vidám volt az egész, 
igazi népünnepély, noha szörnyen féltem, vagyis pontosabban csupa szorongás voltam. De 
szorongás és népünnepély nem zárják ki egymást, amint köztudomású. A taknyos, akinek először 
van dolga nővel, az is szorong, meg szorong a lyány is, mégis majd elolvadnak gyönyörűségükben. 
No hát én is majd elolvadtam, ziháló mellel készültem áttáncolni a másvilágra. De Mylendonk 
úrhölgy elvette a kedvemet a gyógymódjaival. Jeges borogatás, ledörzsölés, kámforinjekció... Így 
megmaradtam az emberiség nagyobb örömére.
Hans Castorp, páciensi minőségében ülve, elmeműködésről tanúskodó arccal nézett fel Behrensre, 
akinek kék szeme könnybe lábadt elbeszélése közben.
- Ha jól tudom, festeni is szokott, tanácsos úr - szólalt meg Hans Castorp váratlanul.
A tanácsos úgy tett, mintha visszahőkölne.
- Tessék? Mi jut eszébe, fiatalember?
- Bocsánat. Mintha valakitől hallottam volna effélét. Most jutott eszembe.
- No hát akkor nem is próbálom tagadni. Gyarló emberek vagyunk mindahányan. Bizony, olykor 
megesett ilyesmi. Anch'io sono pittore, [4] ahogy az a bizonyos spanyol mondani szokta.
- Tájkép? - kérdezte Hans Castorp kurtán, leereszkedőn. A körülmények diktálták ezt a hangot.
- Amit parancsol! - válaszolta a tanácsos zavarában hencegve. - Tájkép, csendélet, állatkép... aki 
legény a talpán, semmitől sem riad vissza.
- De portrét csak nem fest?
- Még az is előfordul hébe-hóba. Miért, talán meg akarja rendelni nálam az arcképét?
- Hahaha, nem. Ellenben nagyon kedves lenne, ha a tanácsos úr alkalomadtán megmutatná a képeit.
Joachim előbb meglepetten sandított unokafivérére, de azután ő is szekundált neki, hogy az bizony 
nagyon kedves lenne a tanácsos részéről. Behrens el volt ragadtatva, csak úgy hízott büszkeségében. 
Elpirult örömében, és szeméből ezúttal majd kicsordultak a könnyek.
- Szívesen! - kiáltott fel. - Kész örömmel! Akár most mindjárt, ebben a minutában, ha kedvük van. 
Jöjjenek, menjünk be hozzám, isteni török kávét kotyvasztok maguknak az odúmban. - Azzal karon 
ragadta a
fiatalembereket, felhúzta őket a padról, és beléjük karolva végigvezette őket a kavicsos úton 



lakásáig, amely - mint tudták - a Berghof közeli, északnyugati szárnyában volt.
- Azelőtt tudniillik én is próbálkoztam néha effélével - magyarázta Hans Castorp.
- Ne mondja! Egész komolyan, olajban?
- Ó, nem, egy-két akvarellnél többre sosem vittem. Hajó, tenger, afféle gyerekségek. De szeretem a 
képeket, és azért bátorkodtam...
Kivált Joachimot elégítette ki és nyugtatta meg ez a nyilatkozat, mert eleinte megütközött 
unokabátyja különös kíváncsiságán; és Hans Castorp valójában inkább Joachim kedvéért s nem a 
tanácsos előtt hivatkozott saját művészi próbálkozásaira. Megérkeztek. Ezen az oldalon nem volt 
olyan előkelő, kétoldalt-lámpás bejárat, mint odaát a főkapunál. Néhány legömbölyített lépcsőfok 
vezetett fel a tölgyfa ajtóhoz, amelyet az udvari tanácsos gazdag kulcscsomója egyik kis lapos 
kulcsával nyitott ki. Keze remegett: határozottan ideges volt. Gardrób-szobának berendezett 
előtérbe jutottak, s Behrens fölakasztotta keménykalapját. A kis magánlakás helyiségei az épület 
közös részétől üvegajtóval elválasztott rövid folyosó két oldaláról nyíltak; Behrens kihívta a 
szobalányt, és megadta utasításait, azután kedélyeskedő, bátorító felszólításokkal betessékelte 
vendégeit az egyik jobbra nyíló ajtón.
A banális polgári ízléssel berendezett szobák előre néztek, a völgyre, s ajtó nélkül nyíltak 
egymásból, csupán függönnyel elválasztva: „ónémet" ebédlő, aztán nappali- és dolgozószobának 
berendezett helyiség, könyvszekrénnyel, pamlagos ülőgarnitúrával, az íróasztal fölött a falon 
diáksapka és keresztbe tett vívókardok, a padlón gyapjúszőnyeg; végül dohányzószoba, mely 
„törökösen" volt berendezve. A falon mindenütt képek, a tanácsos festményei; a belépők tekintete 
nyomban végigsiklott rajtuk, udvariasan, csodálatra készen. Behrens elszállt felesége több 
példányban volt látható, olajban és fénykép alakjában is az íróasztalon. Vékony, omló ruhákba 
öltözött kis rejtélyes szőkeség volt, kezét bal válla előtt összekulcsolta, mégpedig nem szorosan, 
hanem csak úgy, hogy a felső ujjpercek könnyedén egymásba simultak, és szemét vagy égnek 
emelte, vagy mélyen lesütötte és elrejtette mereven és rézsútosan elálló hosszú pillái alatt - de 
egyenesen, a szemlélővel szembe sohasem nézett a megboldogult. Egyébként főleg hegyi tájak 
szerepeltek, hegyek a hóban és a fenyvesek zöldjében, hegyek a magasság ködét pipálva, és hegyek, 
amelyeknek száraz, éles körvonalai Segantini hatásáról tanúskodva hasítottak a mélykék égbe. Volt 
továbbá havasi pásztorkunyhó, bőrlebernyeges tehenek napsütötte legelőn fekve és állva, kopasztott 
tyúk, mely főzelékfélék közt lógatta kitekeredett nyakát az asztal lapjáról, virágcsendélet, hegyilakó 
típustanulmányok és még sok minden egyéb, mindez bizonyos dilettáns rutinnal odaügyeskedve, a 
merészen felpackázott színeket helyenként mintha egyenesen a tubusból nyomták volna a vászonra, 
és bizonyára sok időbe tellett, amíg megszáradtak; durva hibáknál ez a megoldás olykor hatásosnak 
bizonyult.
Szemlélődve járták végig a falakat, mint kiállításon, a házigazda kíséretében; Behrens egyszer-
egyszer megnevezett egy-egy motívumot, de többnyire szótlanul, a művész büszke 
elfogódottságával élvezte, hogy tekintete idegenekével elvegyülve pihenhet művein. Clawdia 
Chauchat arcképe a nappaliban függött a két ablak között; Hans Castorp már belépésekor fölfedezte 
gyorsan kémlelő pillantással, noha csak igen halványan hasonlított eredetijéhez. Szántszándékkal 
kerülte azt a helyet, kísérőit megállásra késztette az ebédlőben, s úgy tett, mintha egy tájképet 
bámulna meg - zöldellő kilátást a Sergi-völgybe, a háttérben kék gleccserek -, majd önkényesen 
előbb a „török dohányzó"-ba lépett be, és azt mustrálta végig töviről hegyire, dicséretet ontva 
ajkáról; végül a nappali bejárati falát szemlélte meg, olykor Joachimot is elismerő nyilatkozatra 
késztetve. Aztán megfordult, és mérsékelt meglepetést színlelve felkiáltott:
- Nini, egy ismerős arc!
- Megismeri ? - tudakolta Behrens.
- De még mennyire, nem tévedhetek. Ez az a francia nevű hölgy a jó orosz asztaltól...
- Úgy van, Chauchat asszony. Örülök, hogy felfedezte a hasonlatosságot.
- A megszólalásig hasonlít! - füllentette Hans Castorp, nem is annyira hamisságból, mint inkább 
abban a tudatban, hogyha tiszta a lelkiismerete, voltaképp egyáltalán nem lett volna szabad 
fölismernie a modellt, mint ahogyan Joachim sem ismerte volna fel soha önerejéből, a derék 
Joachim, akinek túljártak az eszén! - s akiben most végre világosság gyúlt, igazi világosság a hamis 



után, amelyet Hans Castorp az imént fellobbantott benne... „Ahá!" - mondta halkan, és megadással 
nekiállt segédkezni a kép megszemlélésében. Unokabátyja tehát megtalálta a módját, hogy 
kárpótolja magát az elmulasztott verandai társas életért.
Mellkép volt, félprofilban, életnagyságnál valamivel kisebb, válla, melle körül fátyoldrapéria, széles 
fekete, befelé mélyülő és a vászon mellett közvetlenül aranyléccel díszített keretbe foglalva. 
Madame Chauchat tíz évvel idősebbnek látszott rajta, mint a valóságban, így szokott ez lenni 
dilettáns festményeknél, amelyek jellegzetességre törekednek. Arcában igen sok volt a vörös, orrát 
elrajzolta a festő, haja színét nem találta el, szalmasárgára sikerült, száját eltorzította, arcának 
sajátos vonzóerejét vagy nem látta meg, vagy nem tudta kifejezni, okainak eltúlzásával elhibázta, az 
egész, mondhatni, kontármunka volt, s csak távoli rokonságot
mutatott eredetijével. Hans Castorp azonban nem vette szigorúan a hasonlóságot, számára ez a 
vászon épp eléggé szoros kapcsolatban volt Madame Chauchat személyével, a kép Madame 
Chauchat-t akarta ábrázolni, ő maga ült hozzá modellt ezekben a helyiségekben, és Hans Castorp 
beérte ennyivel. Megindultan ismételgette:
- A megszólalásig hasonlít!
- Ilyet ne mondjon - tiltakozott Behrens. - Mondhatom, kemény dió volt, nem hiszem, hogy igazán 
megoldottam a feladatot, pedig legalább hússzor ült nekem; de hogy boldoguljon az ember egy 
ilyen lehetetlen fizimiskával! Az ember azt hinné, könnyen megfogható a hyperboreus 
pofacsontjával meg a szemével, ami olyan, mint a repedés a kelt tésztán. Még mit nem! Ha a részlet 
sikerül, elpackázom az egészet. Tisztára fejtörő! Ismeri az eredetijét? Talán nem is természet után 
kellene lefesteni, hanem emlékezetből. Egyszóval ismeri?
- Igen, nem, felületesen, már ahogy az emberek itt ismerik egymást...
- No, hát én meg inkább belülről ismerem, szubkután, hogy úgy mondjam: meglehetősen kiismerem 
magam benne, ami a vérnyomást, a szövetek feszültségét, a nyirokkeringést illeti... bizonyos 
okoknál fogva. A felület, az bezzeg sokkal nehezebb probléma. Látta már a járását? Ahogy jár, 
olyan az arca. Alamuszi, sompolygó. Vegye például a szemét, nem is beszélek a színéről, pedig az is 
fogós; nem, hanem a metszéséről, az elhelyezéséről. Azt mondaná: hasított, ferde a vágása. De ez 
csak úgy látszik. Ami megtéveszti, az az epicanthus, mármint egy változat, amely bizonyos fajoknál 
fordul elő, és abban áll, hogy egy bőrredő, amely ennek a fajtának a lapos orrnyergétől ered, a 
szemhéjtól lenyúlik a szem belső sarkára. Húzza feszesre a bőrt orruk tövénél, és meglátja, olyan a 
szemük, mint akármelyikünké. Pikáns kis csalás tehát, egyéb semmi, és nem is ad okot különösebb 
büszkeségre, mert a tudomány világánál megnézve az epicanthus nem egyéb, mint atavisztikus 
gátlásképződmény.
- Tehát így áll a dolog - mondta Hans Castorp. - Fogalmam sem volt róla, de már régen érdekel, 
hogy mi a titka az ilyen szemnek.
- Csalás, trükk az egész - ismételte a tanácsos. - Ha egyszerűen ferde, hasított szemet rajzol, 
elveszett ember. A ferdeség, hasítottság benyomását úgy kell létrehozni, ahogy a természet 
létrehozza, illúziót kell varázsolni az illúzióba, hogy úgy mondjam, és ahhoz persze tudni kell az 
epicanthus csínját-bínját. A tudás általában sohasem árt. Nézze meg itt a bőrt, a testnek a bőrét. Mi a 
véleménye, szemléletesen van ez megfestve vagy nem eléggé szemléletesen ?
- Fantasztikusan - válaszolta Hans Castorp. - Fantasztikusan szemléletes a bőr. Azt hiszem, sosem 
láttam még ilyen kitűnően ábrázolt bőrt. Az ember szinte látja a pórusokat. - És kezével könnyedén 
végigsimította a kép decolleté-jit, mely nagyon fehéren ütött el az arc túlzott vörösétől, mint az 
olyan testrész, amelyet rendes körülmények közt nem ér a levegő, és az ellentét így - akár 
szándékoltan, akár akaratlanul - a mezítelenség tolakodó képzetét keltette; mindenesetre eléggé 
otromba hatás.
Hans Castorp dicsérete mindazonáltal jogosult volt. A kékes fátyoldrapériába vesző finom, de nem 
sovány mell tompán fénylő fehérsége nagyon természetesnek hatott; szemlátomást sok érzéssel 
készült, s kissé édeskés volta ellenére a művész bizonyos tudományos realitással, eleven 
pontossággal tudta felruházni. Felhasználta a vászon szemcsés szövedékét, s az olajfestéken át úgy 
tüntette fel, kivált a gyengéden kiálló kulcscsont tájékán, mint a bőrfelület természetes 
egyenetlenségét. Még a májfoltocskáról sem feledkezett meg, baloldalt, ott, ahol a kebel kettévált, 



és az egyenetlenségeken át szinte úgy tetszett, átlátszanak a gyengén kékes erek. A szemlélő 
pillantása alatt mintha alig látható érzékeny borzongás futna végig a meztelen testen; talán merész 
állítás, de elképzelhető volt, hogy az ember érzékeli a hús láthatatlan, életszerű kipárolgását, és ha 
például rányomná ajkát, nem festék és firnisz szagát érezné, hanem az emberi test illatát. Mindezzel 
Hans Castorp benyomásait közöljük, de ha hősünk nagyon készséges volt is az efféle benyomások 
befogadására, tárgyilagosan megállapíthatjuk, hogy Madame Chauchat decolleté-ja kimagaslóan a 
legjobb műalkotás volt abban a szobában.
Behrens tanácsos úr kezét nadrágzsebébe süllyesztve, előre-hátra hintázott cipője orrán-sarkán, 
ahogy művét látogatóival együtt szemügyre vette.
- Örvendek, kolléga úr - mondta -, örvendek, hogy önnek is tetszik. Tudniillik hasznos és sosem 
árthat, ha az ember a felhám alatt is kiismeri magát egy kicsit, és odafesti azt is, ami nem látható, 
vagyis más szavakkal: ha az embernek a természettel másféle kapcsolata is van, nemcsak lírai, 
vagyis például ha az ember mellékfoglalkozása szerint orvos, fiziológus, anatómus, és úgy 
csendben tudogatja, hogy mi van a külcsín alatt. Igen, ez előny, mondjon akármit, határozottan fórt 
ad az embernek. Ez a burok tudományosan hiteles, mikroszkóp alatt is megvizsgálhatja, itt minden 
a helyén van. Nemcsak az epidermisz nyálkahártya- meg szarurétegeit látja, hanem alája 
odagondolhatja az irhaszövetet, zsír- és verejtékmirigyeivel és véredényeivel meg szemölcseivel, és 
az alá megint a zsírszövetet, a párnázást, tetszik tudni, az alátétet, amely a megszámlálhatatlan 
zsírsejtjével a bűbájos női idomokat létrehozza. Márpedig amit tudunk, amit
hozzágondolunk, az is beleszól a képbe. Beleáramlik a kezünkbe, és megteszi a hatását, nincs jelen, 
és mégis jelen van, ez teszi szemléletessé a képet.
Hans Castorpot föltüzelte, föllelkesítette ez a beszélgetés, homloka kivörösödött, szeme lángolt, azt 
sem tudta, mit válaszoljon legelőbb, annyi volt a mondanivalója. Először is az volt a szándéka, hogy 
a képet az árnyékos ablakfalról kedvezőbb helyre akasztja át, másodszor feltétlenül válaszolni akart 
a tanácsosnak a bőr minéműségéről kifejtett közlendőire, mert ez a téma rendkívül érdekelte, végül 
harmadszor egy általános érvényű filozófiai gondolatát szerette volna kifejezni, amely ugyancsak 
közel állt szívéhez. Már fölemelte a kezét, hogy leakassza az arcképet, úgy hadarta:
- Igen, igen, nagyon helyes, ez nagyon fontos. Azt akarom mondani... Vagyis a tanácsos úr azt 
mondta: „másféle kapcsolata is"... Márminthogy jó lenne, ha a lírai... ugye, így fejezte ki... ha a 
művészi kapcsolat mellett még másféle kapcsolata is lenne az embernek a dolgokhoz, vagyis 
röviden szólva, ha az ember a jelenségeket még egy másik szemszögből is nézné, például orvosi 
szemszögből. Ez őrültül találó... bocsánat, tanácsos úr... azaz úgy értem, ezért olyan kimagaslóan 
meggyőző, mert hiszen voltaképpen nem is alapvetően különböző kapcsolatokról és szemszögekről 
van szó, hanem igazából mindig csak ugyanarról, márminthogy mindezek csak változatai, vagyis 
árnyalatai... vagyis variációi ugyanannak az egyetemes érdeklődésnek, amelynek a művészi 
foglalatosság is csupán része és kifejezése, ha szabad így mondanom. Már bocsásson meg, 
leakasztom innét ezt a képet, hiszen itt abszolút rossz a megvilágítása, majd meglátja, átviszem ide 
a kanapé fölé, itt mégis egész más a... Azt akartam mondani: mivel foglalkozik az orvostudomány ? 
Én persze nem értek hozzá, de ugyebár az emberrel foglalkozik. És a jog, a törvényhozás és az 
igazságszolgáltatás? Ugyancsak az emberrel. Hát a nyelvtudomány meg a vele szoros kapcsolatban 
levő pedagógiai hivatás? És a teológia, a lelkészség, a lelkipásztorkodás? Mind, mind az emberrel 
foglalkozik, mind csak árnyalata ugyanannak a fontos és... középponti érdeklődésnek, amely az 
emberre irányul; egy szóval kifejezve, ezek humanista hivatások, és ha az ember tanulmányozni 
akarja őket, akkor alapvetésül mindenekelőtt az ókori nyelveket tanulja, ugyebár, a formális képzés 
kedvéért, amint mondani szokás. Talán meglepődik, tanácsos úr, hogy így beszélek erről, hiszen én 
csak műszaki ember vagyok, realista. De a minap fektemben azon elmélkedtem, milyen kitűnő, 
milyen nagyszerű berendezés az, hogy mindenfajta humanista hivatásnak az alapja a forma, 
ugyebár, a formának, a szép formának az eszméje, ideája... ez valami olyan előkelőt és fölöslegeset 
visz a dologba, és azonkívül valami érzelemszerűt meg... meg udvariasságot, az érdeklődés ezáltal 
szinte már gáláns kalanddá válik... Azazhogy valószínűleg nagyon lehetetlenül fejeztem ki magam, 
de itt látni, hogy a szép és a szellemi hogyan keveredik, és tulajdonképpen kezdettől fogva egy és 
ugyanaz, vagyis más szavakkal: tudomány és művészet, és hogy a művészi foglalkozás föltétlenül 



hozzátartozik, úgyszólván mint ötödik fakultás, tehát voltaképpen a művészet sem egyéb, mint 
humanista hivatás, a humanista érdeklődés egyik árnyalata, amennyiben legfőbb témája és célja 
megint csak az ember, ugye, ebben igazat ad nekem? Én ugyan csak hajókat és vizet festettem, 
amikor fiatal koromban hébe-hóba megpróbálkoztam az effélével, de azért a festészet legvonzóbb 
tárgya szememben mégiscsak a portré, mert annak tárgya közvetlenül az ember, és azért kérdeztem 
mindjárt, hogy a tanácsos úr ezen a téren is tevékenykedik-e... Nem lenne itt mégis sokkal jobb 
helye?
Ránéztek mind a ketten, Behrens is meg Joachim is, hogy nem szégyelli-e magát mindazért, amit 
így kapásból összehordott. De Hans Castorp túlságosan belemelegedett a témába, semhogy zavarba 
jöjjön. A kanapé fölé tartotta a képet, és sürgette a választ, hogy nem sokkal előnyösebb-e ott a 
megvilágítás. A szobalány ugyanakkor tálcán forró vizet, szeszfőzőt és feketekávés csészéket hozott 
be. A tanácsos beküldte a dohányzóba, és közben így szólt Hans Castorphoz:
- Akkor hát voltaképpen inkább szobrászattal kellene foglalkoznia, nem festészettel... De igen, 
tagadhatatlanul több fényt kap. Ha úgy gondolja, hogy elbírja... Igen, szobrászattal, mondom, mert 
hiszen annak a tárgya tisztán és teljesen csak az ember. Jöjjön be, nehogy elforrjon a vizünk.
- Igaz, igaz, a szobrászat - helyeselt Hans Castorp, mialatt átvonultak a dohányzóba. A képet 
elfelejtette visszaakasztani, magával vitte, lába mellett lelógatva, a szomszéd szobába.
- Szó, ami szó, egy olyan görög Venus vagy atléta... abban kétségkívül a legtisztábban mutatkozik 
meg a humanista elem, talán az az igazi, a valódi humanista művészet, ha az ember jobban 
meggondolja.
- No, ami azt az orosz menyecskét illeti - jegyezte meg Behrens -, ő mindenesetre inkább festői 
téma, azt hiszem, Pheidias vagy az a másik, akinek úgy végződik a neve, mint némely 
mózeshítűnek, az orrát fintorgatta volna a fiziognómiájától... De mit művel, mért hurcolja magával 
azt a vacakot?
- Köszönöm, idetámasztom a szék lábának, egyelőre itt is jó helye van. A görög szobrászok nem is 
igen törődtek a fejjel, inkább az alakkal, a testtel foglalkoztak, talán épp ez volt bennük a 
humanista... És a női test idomai, az tehát csupa zsír?
- Zsír! - jelentette ki határozottan a tanácsos. Kinyitott egy faliszekrényt, és kivette belőle a 
kávéfőzéshez szükséges holmit: henger alakú török kávédarálót, hosszú nyelű főzőt, cukor és darált 
kávé tárolására
szolgáló kétrészes tartót, mindezt sárgarézből. - Palmitin, stearin, olein - folytatta, és egy 
bádogdobozból szemeskávét öntött a darálóba, majd forgatni kezdte. - Amint látják, uraim, mindent 
magam csinálok, a kezdet kezdetétől, így duplán ízlik... Miért, mit képzelt, Castorp, mi volna ? 
Ambrózia ?
- Nem, hiszen tudtam én magamtól is. Csak olyan furcsa így hallani - válaszolta Hans Castorp.
Ajtó és ablak között ültek a sarokban, egy bambuszasztalka körül, melynek keleties cifrázatú 
réztálcáján, dohányzóeszközök társaságában elfért a kávéskészlet is. Joachim Behrens mellett ült a 
selyempárnákkal dúsan megrakott kereveten, Hans Castorp pedig egy görgős lábú karosszékben, 
amelyhez Madame Chauchat arcképét támasztotta. Tarka szőnyeg terült lábuk alá. Behrens cukrot, 
kávét kanalazott a nyeles főzőbe, forró vizet töltött rá, és a spirituszlángon felforralta az italt. 
Barnán habzott a hagymamintás meisseni csészékben, és kóstolásra kiválóan erősnek, édesnek 
bizonyult.
- Egyébként a magáéi is - folytatta Behrens. - A maga idomai, már amennyire idomok, 
természetesen szintén zsírból vannak, ha nem is olyan mértékben, mint a fehérnépéi. A 
magunkfajtánál a zsír általában a testsúly huszadrészét teszi ki, a nőknél tizenhatodrészét. A bőr 
alatti zsírréteg nélkül csak olyanok volnánk, mint az aszalt szilva. Az esztendők múlásával eltűnik 
az a réteg, és akkor jön létre a közismert kevéssé vonzó ráncosodás. A legvastagabb, a legzsírosabb 
a női mellen, a hason meg a combon, egyszóval ott, ahol a szív meg a kéz a legtöbb szórakozást leli. 
És a talpon is zsíros és csiklandós a bőr.
Hans Castorp kezébe vette és ide-oda forgatta a henger alakú kávédarálót. Ez is, akárcsak az egész 
készlet, valószínűleg inkább Indiából vagy Perzsiából származott, semmint Törökországból; erre 
vallott a rézbe vésett munka stílusa, a fénytelen alapból kiváló fényes minta. Hans Castorp egy ideig 



nézte az ornamentikát, de nem tudott mindjárt kiokosodni belőle. Amikor kiokosodott, fülig pirult.
- Hja, ez amolyan agglegényeknek való holmi - jegyezte meg Behrens. - Azért is tartom zár alatt, 
tetszik tudni. A konyhatündéremnek megfájdulna tőle a szeme. No de magának nyilván nem fog 
megártani. Egy betegemtől kaptam ajándékba, egy egyiptomi hercegnőtől, aki egy esztendeig a 
vendégünk volt. Amint látja, a minta minden egyes darabon megismétlődik. Mókás, ugye?
- Valóban érdekes - válaszolta Hans Castorp. - No persze, én föl se veszem. Hiszen az ember 
komolyan és ünnepélyesen is felfoghatja, ha épp úgy akarja... bár akkor a kávéskészleten nem 
egészen helyénvaló. A régiek állítólag a szarkofágjaikon is alkalmaztak effélét. Az obszcén és a 
szent bizonyos fokig egy és ugyanaz volt a szemükben.
- No, ami a hercegnőnket illeti - mondta Behrens -, azt hiszem, ő inkább az előbbit pártolta. 
Gyönyörű cigarettát is kaptam tőle, extra minőség, csak különleges alkalmakra vonultatom fel. - 
Azzal elővette a faliszekrényből a rikító tarka színű dobozt, és megkínálta a fiatalembereket. 
Joachim sarkát összezárva visszautasította, Hans Castorp belenyúlt a skatulyába, és rágyújtott egy 
arany nyomású szfinxszel díszített, szokatlanul nagy és széles cigarettára; csakugyan nagyszerű 
volt.
- Beszéljen, nekünk még valamit a bőrről - kérte aztán. - Legyen olyan szíves, tanácsos úr! - Megint 
magához vette Madame Chauchat arcképét, térdére állította, és úgy szemlélte, hátradőlve 
karosszékében, cigarettáját ajka közt tárva. - Nem a zsírszövetről, hiszen arról most már hallottunk 
egyet-mást. Hanem az emberi bőrről általában, amelyet olyan nagyszerűen tud lefesteni.
- A bőrről ? Hát érdekli a fiziológia ?
- Nagyon! Mindig is roppantul érdekelt. Kezdettől fogva sok érzékem volt az emberi test iránt. 
Néha már felvetődött bennem a kérdés, nem kellett volna-e orvosnak mennem; bizonyos értelemben 
alkalmas lettem volna erre a pályára. Mert akit érdekel a test, azt a betegség is érdekli, sőt 
elsősorban a betegség... nem gondolja, tanácsos úr? Ez egyébként nem fontos, sok minden lehettem 
volna. Például lelkész.
- Nocsak?
- Igen. Néha futólag úgy éreztem, mintha a papi hivatás lenne az igazi elemem.
- És miért lett mérnök?
- Véletlenül. Többé-kevésbé a külső körülmények adták meg a döntő lökést.
- Tehát a bőrről. Mit is beszéljek magának az érzékelő burkáról? A bőr a maga külső agyveleje, 
tetszik tudni: fejlődéstanilag ugyanolyan eredetű, mint az úgynevezett magasabb érzékszervek 
apparátusa ott benn a koponyájában; mert a központi idegrendszer, tetszik tudni, csupán a külső 
bőrréteg kissé átalakult képződménye, az alsóbbrendű állatoknál egyáltalában nincs különbség 
központi és perifériás idegek között, azok a bőrükkel szagolnak és ízlelnek, ilyesformán kell 
elképzelnie, csak bőrérzékeléssel vannak felruházva... elég kedélyes lehet, ha az ember 
belegondolja magát. Olyan differenciált élőlényeknél ezzel szemben, mint maga meg én, a bőr 
becsvágya már csak a csiklandósságra szorítkozik, a mi bőrünk már csak védő és jelentő szerepet 
játszik, de fenemód résen áll mindennel szemben, ami túlságosan közel akar férkőzni a testünkhöz, 
hiszen még tapintó szerszámokat is nyújt ki magából, tudniillik a szőrszálakat, a test szőrzetét, 
amely elszarusodott hámsejtekből áll, és a közeledést már hírül adja, mielőtt a közeledő a bőrt 
magát
megérintette. Magunk közt szólva, nem lehetetlen, hogy a bőr védő és elhárító szerepe nem csupán 
a testiekre vonatkozik... Tudja-e, hogy mi történik, amikor elpirul és elsápad?
- Nem valami pontosan.
- Mi tagadás, egészen pontosan mi sem tudjuk, már ami a szégyenpírt illeti. Az ügy nincs tisztázva, 
mert mind ez ideig nem mutattak ki a véredényeken tágító izmokat, amelyeket a vazomotoros 
idegek mozgásba hozhatnának. Hogy mitől dagad a kakas taraja... hogy más, felvágósabb példát ne 
hozzak fel... az úgyszólván megoldatlan talány, kivált minthogy pszichikai behatásról van szó. 
Feltesszük, hogy összeköttetés áll fenn a nagyagykéreg és az agy velőben levő véredénycentrum 
között. Mármost bizonyos ingereknél, például ha a föld alá szégyelli magát, akcióba lép ez az 
összeköttetés, akcióba lépnek a vazomotoros idegek az arc felé, és az arc véredényei úgy 
kitágulnak, megtelnek, hogy olyan lesz a feje, mint a pulykakakasé, valósággal megdagad, és nem 



lát a szemétől. Más esetben ezzel szemben, mit tudom én, milyen veszély fenyegeti, esetleg valami 
veszedelmes gyönyörűség.., szóval a bőr véredényei összehúzódnak, a bőre elsápad, jéghideg lesz 
és beesett, és az arca, mint a hulla, a nagy emóciótól ólomszürke a szeme körül, az orra fehéren 
kihegyesedik. A szívet meg alaposan megdolgoztatja a nervus sympaticus.
- Ahá, szóval így történik - mondta Hans Castorp.
- Körülbelül. Ezek reakciók, tetszik tudni. De mivel minden reakciónak és minden reflexnek 
eredetileg valami célja van, mi, fiziológusok, azt gyanítjuk, hogy a pszichikus jelenségeknek ezek a 
kísérőtünetei is voltaképpen célszerű védelmi berendezések, a test védőreflexei, mint például a 
libabőr. Tudja-e, hogy jön létre a lúdbőrzés?
- Nem, azt sem igen tudom.
- Az, kérem, a bőr faggyúmirigyeinek az intézkedése, tudniillik azok a mirigyek választják el a bőr 
faggyúkenőcsét, egy fehérjetartalmú zsíros váladékot, nem éppen gusztusos, de puhán tartja a bőrt, 
nehogy kirepedezzék a szárazságtól, meg azért, hogy kellemes legyen az érintése... el sem tudja 
képzelni, milyen volna az emberi bőr tapintása e nélkül a koleszterin-kenőcs nélkül. Nos, ezeknek a 
faggyúmirigyeknek kis organikus izmaik vannak, amelyek fel tudják állítani a mirigyeket, és ha 
felállítják, akkor maga úgy érzi magát, mint az egyszeri fiú, akit a királyasszony leöntött egy 
vödörnyi apró hallal: a bőre, mint a reszelő, és ha erős az inger, a szőrtüszői is felágaskodnak, égnek 
áll a haja a fején, a szőrszálak a testén, mint a védekező sündisznónak, és bízvást mondhatja, hogy 
megtanulta a borzongást.
- Ó, azt már jó néhányszor megtanultam - mondta Hans Castorp. - Elég könnyen borzongok, 
mindenféle alkalommal. Inkább csak az a meglepő, hogy a faggyúmirigyek olyan különböző 
benyomásokra egyformán reagálnak. Ha üveget karcolnak palavesszővel, lúdbőrös leszek, ha 
valami nagyon szép muzsikát hallok, akkor is, és amikor konfirmáltak, és először vettem 
úrvacsorát, akkor egyik borzongás a másik után szaladt végig rajtam, se vége, se hossza nem volt a 
bizsergésnek, szurkálásnak. Mégis furcsa, mi minden meg nem indítja azokat a kicsi izmokat.
- Bizony - mondta Behrens. - Inger inger. A testnek az égvilágon semmi köze az inger tartalmához. 
Akár apró hal, akár úrvacsora, a faggyúmirigyek felágaskodnak.
- Még valamire vissza szeretnék térni - mondta Hans Castorp, és a térdén álló képet nézegette. - Az 
imént belső folyamatokról, nyirokkeringésről, efféléről beszélt... Hogy állunk ezzel? Nagyon 
szeretnék erről többet tudni, erről a nyirokkeringésről például, ha tanácsos úr lenne olyan szíves, 
mert nagyon érdekel.
- Azt elhiszem - válaszolta Behrens. - A nyirok a legfinomabb, legbensőségesebb, legdelikátabb 
valami az egész szervezetben; valószínűleg maga is ösztönösen így érzi, azért érdeklődik annyira. 
Sokat fecsegnek a vérről meg a vér misztériumáról, különös nedűnek mondják. De a nyirok 
úgyszólván a nedvek nedve, esszenciája, tetszik tudni, vértej, egészen rendkívüli itóka... zsíros 
táplálkozás után egyébként csakugyan úgy fest, mint a tej. - Azzal derűsen, fordulatosan magyarázni 
kezdte, hogy a vér, ez a színházi bíborpalást színű, légzéssel-emésztéssel készült, gázokkal telített, 
salakkal megrakott zsír-, fehérje-, vas-, cukor- és sótartalmú folyadék, amelyet a szívszivattyú 
harmincnyolcfokosan présel át a véredényeken, s amely a testben mindenütt fenntartja az 
anyagcserét, az állati meleget, egyszóval: az életet - hogy ez a vér tehát nem jut közvetlenül a 
sejtekbe, hanem a nyomás, amely alatt áll, mintegy a vér extraktumát, tejes kivonatát préseli át a 
véredények falán és a szövetek közé, s ez mindenhová eljut, mint szövet közti nedv, kitölt minden 
legapróbb részecskét, feszíti, tágítja a rugalmas sejtszövetet. Ezt nevezik turgor-nak, 
szövetfeszültségnek, s a turgor viszi végbe a maga részéről, hogy a nyirok, miután a sejteket 
édesdeden megöblögette, és anyagot cserélt velük, beterelődik a nyirokedényekbe, úgynevezett vasa 
lymphatied-ba., és visszaáramlik a vérbe; naponta másfél liternyi. Leírta a nyirokedények cső- és 
szívóérrendszerét, beszélt a fő mellkasi nyirokcsatornáról, amely a láb, a has, és a mell, az egyik kar 
és a fej egyik oldalának nyirkát gyűjti össze, majd megemlítette a finom szűrőszerveket, amelyek 
sok helyütt kifejlődtek a nyirokedényekben, ezeket nyirokcsomóknak nevezzük, megtalálhatók a 
nyakon, a hónaljban, könyökízületben, a
térdhajlatban és más hasonló titkos, érzékeny testrészeken. - Ott aztán előfordulhatnak duzzanatok - 
mondotta Behrens -, hiszen ebből indultunk ki; előfordulhatnak a nyirokcsomók duzzanatai, teszem 



a térd- vagy könyökhajlatban, vízkóros jellegű daganatok emitt vagy amott, és ennek mindig 
megvan az oka, ha az az ok nem is mindig tetszetős. Bizonyos körülmények között a közelinél is 
közelebb fekvő a gyanú, hogy tuberkulotikus nyirokedény-eldugulással állunk szemben. Hans 
Castorp hallgatott.
- Most már látom - szólalt meg azután halkan -, lehetett volna belőlem orvos. A fő mellkasi 
nyirokcsatorna... járat... a láb nyirokkeringése... Nagyon érdekes. Mi a test! - tört ki egyszer csak 
hevesen, váratlanul. - Mi a hús! Mi az emberi test! Miből áll! Mondja ezt el nekünk ma délután, 
tanácsos úr! Mondja meg egyszer s mindenkorra, hogy pontosan tudjuk!
- Vízből - felelte Behrens. - Tehát a szerves kémia iránt is érdeklődik? Igen, kérem, javarészt vízből 
áll a humanista emberi test, abbizony, víz az, se jobb, se rosszabb, nem érdemes felindulni miatta. A 
szilárd anyag mindössze huszonöt százalékra rúg; és abból húsz közönséges tojásfehérje vagy 
protein, ha egy kicsit finomabban akarja kifejezni, és ahhoz voltaképpen már csak egy kevés zsír 
meg só járul, nagyjából ennyi az egész.
- És a fehérje... az micsoda?
- Ó, egészen elemi dolgok. Szén, hidrogén, nitrogén, oxigén, kén, néha foszfor is. Mondhatom, 
Castorp, a tudásvágya kicsapongó! Némely fehérjéhez szénhidrát is járul, vagyis szőlőcukor és 
keményítő. Öregkorban a hús megszívósodik, ez onnét ered, hogy a kötőszövetben megszaporodik 
a kollagén, az enyv, tetszik tudni, a csontok, porcogók legfontosabb alkotóanyaga. No, mit meséljek 
még? Az izomplazmában van egy fehérje, a myosinogen, amely a halálban izomfibrinné alvad meg, 
ez okozza a hullamerevséget.
- Ahá, a hullamerevséget - ismételte Hans Castorp derűsen. - Kitűnő, kitűnő. És aztán jön a 
generálanalízis, a sír-anatómiája.
- Persze. Ezt egyébként szépen mondta. Az már nagyon messzire visz. Az ember szétfolyik, hogy 
úgy mondjam. Gondolja csak meg: az a sok víz! És a többi ingrediens élet nélkül nem valami tartós, 
a rothadás által egyszerűbb vegyületekre bomlik, szervetlenekre.
- Rothadás, enyészet - mondta Hans Castorp. - Hiszen az voltaképpen égés, oxigénnel való 
egyesülés.
- Feltűnően helyes. Oxidáció.
- És az élet?
- Az is. Az élet is, fiatalember. Az élet is oxidáció. Lényegileg a sejtfehérje oxidációs égése, innét 
ered a finom állati meleg, amiből olykor túl sok van. Hja, az élet meghalás, hiába szépítjük... une 
destruction organique, [5] ahogy egyszer egy francia a francúzok született könnyelműségével 
meghatározta. Bűzlik is tőle, mármint az élet. Ha másképp érezzük, elfogultak vagyunk.
- Ezek szerint, ha az ember az élet iránt érdeklődik - mondta Hans Castorp -, akkor az érdeklődése 
tulajdonképpen a halálnak szól. Így van-e, vagy sem?
- Nono, egy kis különbség azért mégiscsak van a kettő között. Az élet abban áll, hogy az anyag 
változásában megmarad a forma.
- Mire való a formát megtartani ? - vetette oda Hans Castorp.
- Mire való?... Hallja, kérem, ez egy csöppet sem humanista, amit most mondott.
- A forma: smokkság.
- Castorp, maga ma határozottan vállalkozó kedvében van. Egyenesen hámból-kirúgós kedvében. 
De én most megszűnők - mondta a tanácsos. - Melankóliába esem... - És hatalmas mancsát szemére 
tette. - Látja, néha így rám jön. Kávét iszom itt magukkal, és ízlett, és akkor egyszer csak rám jön a 
mélabú. El kell búcsúznom, engedelmükkel... Roppantul érdekes volt, kimondhatatlan 
gyönyörűségemre szolgált...
A fiatalemberek felugrottak. Sohasem bocsátják meg önmaguknak, bizonygatták, hogy a tanácsos 
urat olyan sokáig... Behrens megnyugtató ellenkijelentéseket hangoztatott. Hans Castorp nagy 
sietve visszavitte a másik szobába Madame Chauchat arcképét, és visszaakasztotta a helyére. Nem 
mentek vissza a kertbe, hogy szobájukba induljanak; Behrens megmutatta nekik az utat az épületen 
át, elkísérvén őket a folyosót elválasztó üvegajtóig. Tarkója látszólag még a szokottnál is jobban 
kidudorodott hirtelen „rájött" lelkiállapotában, könnyben úszó szeme pislogott, és féloldalasan 
felhúzódó ajkán ferdén ülő bajuszkája most szánalmas látványt nyújtott.



Míg folyosókon, lépcsőkön át hazafelé bandukoltak, Hans Castorp így szólt unokaöccséhez:
- Jó ötlet volt tőlem, ne tagadd.
- Mindenesetre változatosság volt - felelte Joachim. - És jól kibeszéltétek magatokat mindenféléről 
ebből az alkalomból, azt meg kell adni. Az én ízlésemnek egy kicsit kalandos volt a beszélgetés. De 
most legfőbb ideje, hogy kifeküdjünk, legfeljebb húsz percünk maradt uzsonnáig a kúraszolgálatra. 
Talán smokkságnak tartod részemről, hogy úgy adok erre... amilyen hámból-kirúgós hangulatban 
vagy mostanság. De hát neked nincs is rá olyan nagy szükséged, mint énnekem.
KUTATÁS
Így hát eljött, aminek jönnie kellett, s amiről Hans Castorp nemrégen nem is álmodta volna, hogy 
idefenn éri meg: eljött a tél, az itteni tél, melyet Joachim már ismert, hisz a megelőző még javában 
uralkodott, amikor ő felérkezett ide, de Hans Castorp egy kicsit félt tőle, noha minden tekintetben 
fölvértezte magát ellene. Joachim igyekezett megnyugtatni.
- Ne képzeld olyan nagyon zordnak - mondotta. - Igazán nem sarkvidéki. Az ember kevéssé érzi a 
hideget, mert szélcsend van, és száraz a levegő. Ha jól bebugyolálod magad, késő éjszakáig 
fekhetsz az erkélyen anélkül, hogy fáznál. Tudod, a ködhatár felett a hőmérséklet megfordul, minél 
magasabbra megyünk, annál melegebb lesz, régi história, csak azelőtt nem voltunk vele ennyire 
tisztában. Inkább akkor érezni a hideget, mikor esik az eső. De hát most már megvan a prémzsákod, 
no meg fűtenek is egy keveset, ha már erősen szorul a kapca.
A tél egyébként nem érkezett rajtaütésszerűen, erőszakosan; nem, inkább szelíden köszöntött rájuk, 
egyelőre nemigen különbözött sok olyan naptól, amilyent nyár derekán is tapasztaltak. Néhány 
napig déli szél fújt, nyomott volt a verőfényes levegő, a völgy szinte megrövidült, összeszűkült, a 
kijárat hegy-kulisszái nagyon közel és józan ridegséggel tornyosultak. Aztán fellegek vonultak fel, a 
Piz Michel meg a Tinzenhorn felől nyomultak északkeletnek, s a völgy elsötétült. Megeredt az eső, 
zuhogott. Aztán az eső tisztátalanná vált, megszürkült, hó elegyedett belé, végül már csak hó volt, 
ami hullott, a völgy megtelt hóförgeteggel, és mivel ez jó sokáig tartott, meg a levegő is lehűlt 
közben, a hó nem tudott egészen elolvadni, vizesen bár, de megmaradt: a völgy vékony, nyirkos, 
rongyos fehér köntösbe öltözött, melytől feketén ütött el a lankák fenyves érdessége; az étteremben 
meglangyosodtak a fűtőtestek. Ez november elején történt, úgy halottak napja táján, és nem ment 
újdonságszámba. Hiszen augusztusban is megéltek már hasonlót, réges-rég leszoktak róla, hogy a 
havazást a tél előjogának tekintsék. Hiszen mindenkor, minden időjárásban láttak belőle 
valamelyest, ha csak távolról is, mert a völgytorkolatot látszólag elzáró sziklás Ratikon-lánc 
hasadékaiban, horhóiban mindig csillogott valami nyoma, maradéka, és a legtávolabbi déli 
hegykirályok mindig havas fővel integettek. Ámde most mindez - havazás, hőmérséklet-csökkenés - 
tartósnak bizonyult. Az ég alacsonyan, sápadtszürkén lógott a völgy felett, pelyhekké oldódott, s a 
pelyhek nesztelenül, megállás nélkül hullottak, szinte túlzott és nyugtalanító bőségben; és óráról 
órára hűlt a levegő. Egyik reggel Hans Castorp szobájában hét fokot mutatott a hőmérő, másnap 
már csak ötöt. Megjött hát a fagy, egyelőre mérsékelten, de tartósan. Előbb éjjelente fagyott, aztán 
már nappal is, méghozzá reggeltől estig, és közben rövid megszakításokkal tovább havazott 
negyedik, ötödik, hetedik napja. A hó hatalmas tömegekben gyűlt fel, hovatovább zavaró 
körülménnyé vált. A folyóka melletti padhoz vivő szolgálati sétaútról meg a völgybe levezető 
kocsiútról ellapátolták a havat, de így is csak keskeny ösvényt tudtak megtisztítani, kitérni nem 
lehetett, ha ketten találkoztak, az egyiknek az út szélén tornyosuló hótöltésbe kellett lépnie, és 
térdig süppedt benne. Az üdülőtelepen, lenn a völgyben, egész nap kőhenger gördült végig a havas 
utcákon, egy ló vontatta, s a lovat ember vezette kötőféken. A gyógyszálló környéke és a telep 
„Dorf"-nak, falunak nevezett északi része között ódivatú, postakocsi jellegű sárga társasszán 
közlekedett, elöl hóekével fölszerelve, amely lapátolva dobta félre a fehér tömegeket. A világ, a 
„fentiek" szűk, magas, elzárt világa most vastag prémbundát, párnázatot öltött, nem volt cölöp vagy 
oszlop, amely ne viselt volna fehér kucsmát, a Berghof főkapujának lépcsőfokai eltűntek, ferde 
síkká változtak, a fenyők ágait mindenütt komikus alakú, nehéz vánkosok nyomták, itt-ott 
lecsúszott egy-egy ilyen tömeg, szétporlott, és felhő, fehér köd alakjában siklott el a törzsek között. 
Behavazva álltak körös-körül a hegyek, érdesen a lejtők alsó része, simán, lágyan betakarva a 
fahatár fölé nyúló, különböző alakú ormok. Sötét volt, a nap csupán halvány kísértetként 



mutatkozott a felhőfátylak mögött. De a hó közvetett, enyhe fényt sugárzott, tejes világosságot, 
amely jól állt a világnak és az embereknek, ha az orrok piroslottak is a fehér meg színes 
gyapjúsapkák alatt.
Az étterem hét asztalánál is a tél kezdete körül forgott a beszélgetés, hiszen ez volt a vidék nagy 
évszaka, a főidény. Tömegesen érkeztek turisták, sportolók - újságolták -, s benépesítették „Dorf" és 
„Platz" szállodáit. Hatvan centiméterre becsülték a hó magasságát, s minősége ideális a sízők 
szempontjából. Serényen dolgoznak a bobpályán, mely odaát az északnyugati hegyoldalban vezet le 
a Schatzalpról a völgybe; már a legközelebbi napokban megnyílik, ha ugyan a főn keresztül nem 
húzza számításukat. A betegek előre örültek az egészségesek, a lentről jött vendégek nyüzsgő 
életének, amely most újra kibontakozik itt, örültek a versenyeknek, sportünnepélyeknek, amelyeken 
a tilalom ellenére is jelen szándékoztak lenni - majd elmulasztják a fekvőkúrát és megszöknek. 
Valami új találmányról is hallott Hans Castorp, északról érkezett, síjő-ringnek hívják: olyan 
versenyfutás ez, amelynél a részvevők sítalpon állva, lóval húzatják magukat. Majd megszöknek a 
szanatóriumból, hogy ezt megnézzék. Karácsony is szóba került.
Karácsony! Nem, hát erre még nem gondolt Hans Castorp. Könnyű volt kijelentenie, megírnia, 
hogy az orvosi leletek alapján fenn tölti a telet Joachimmal. Ez azonban, amint most kitűnt, magába 
foglalja, hogy a karácsonyt is fenn tölti, és ebben kétségkívül volt valami ijesztő, már csak azért is - 
de nem csupán azért -, mert ezt az időszakot még sosem töltötte másutt, mint odahaza, családja 
kebelében. Isten nevében, ezt is el kell viselnie a többivel együtt. Elvégre is már nem gyerek, 
Joachim sem akad fenn rajta, hanem szemlátomást beletörődik, minden érzelgősség nélkül, és a 
világon hol mindenütt, milyen furcsa körülmények között nem ünnepelték már a karácsonyt !
Mindazonáltal kissé elhamarkodottnak látta, hogy advent első vasárnapja előtt már karácsonyt 
emlegessék; hiszen több mint hat hét még odáig. De ezt a hat hetet átugrották, elnyelték az étterem 
vendégei; s Hans Castorp most már megértette, kitanulta ezt a lelki folyamatot, ha nem is 
gyakorolta még olyan vakmerő stílusban, mint a régi törzsvendégek. A régiek az év folyamának 
afféle állomásait, mint a karácsony ünnepet, éppenséggel fogódzónak, tornaszernek érezték, 
amelynek segítségével fürgén átlendülhetnek a közbeeső üres időközökön. Lázuk volt, belső égésük 
fokozódott, testi életük hevesebb, gyorsabb ütemben folyt; talán ezzel függött össze, hogy az időt 
olyan sebesen s oly nagy tömegével múlatták. Hans Castorp azon sem csodálkozott volna, ha a 
karácsonyt máris elmúltnak tekintik, és mindjárt újévről meg farsangról beszélnek. De azért ennyire 
könnyelműen, komolytalanul mégsem viselkedtek a Berghof éttermében. A karácsonynál megálltak, 
az ünnep gondokra, fejtörésre adott alkalmat. Sokat tanakodtak a közös ajándékról, amelyet intézeti 
hagyomány szerint a szentestén nyújtanak át a főnöknek, Behrens udvari tanácsosnak; erre a célra 
általános gyűjtést indítottak. Előző évben egy bőröndöt ajándékoztak neki, közölték azok, akik egy 
esztendőnél régebben tartózkodtak idefenn. Ezúttal változatos tervek merültek fel: új műtőasztal, 
festőállvány, sportbunda, hintaszék, „berakásos" elefántcsont hallgatócső, Settembrini úr pedig egy 
állítólag sajtó alatt levő lexikográfiai művet javasolt, A szenvedés szociológiája címűt, de csak 
egyetlenegy beteg támogatta, egy könyvkereskedő, aki nemrég érkezett, és Kleefeld kisasszony 
asztalánál ült. Még mindig nem egyeztek meg. Az orosz vendégekkel való tárgyalás nehézségekkel 
járt. A gyűjtés megoszlott. A moszkoviták kijelentették, hogy a maguk szakállára akarják 
megajándékozni Behrenst. Frau Stöhr napokig szörnyű izgalomban járt-kelt egy bizonyos 
pénzösszeg - tíz frank - miatt, amelyet a gyűjtéskor könnyelműen előlegezett Frau Iltisnek, s 
amelyet ez a hölgy „elfelejtett" visszaadni. „Elfelejtette!" Frau Stöhr sokféleképp árnyalt 
hangsúllyal ismételgette ezt a szót, s valamennyinek egy volt a célja: hogy mélységes kétkedését 
tanúsítsa Frau Iltis feledékenységével szemben, mivel e feledékenység makacsul ellenállt ama 
finom célzásoknak és emlékezetserkentő megjegyzéseknek, amelyekkel Frau Stöhr - saját állítása 
szerint - nem takarékoskodott. Frau Stöhr már több ízben lemondott róla, és kijelentette, hogy 
odaajándékozza Iltisnénak az összeget, amellyel tartozik. „Tehát őérte is fizetek, meg magamért is - 
mondta. - Jó; a szégyen nem énrajtam szárad." Végül azonban talált megoldást, amelyet általános 
derültség közepette közölt asztaltársaságával: kifizettette magának a tíz frankot az „Igazgatóság"-
on, és felíratta Frau Iltis számlájára; ezzel tehát túljárt adósa eszén, és elintézte az ügyet.
A havazás megszűnt. Az ég megvilágosodott, a szürkéskék felhők itt-ott széjjelválva átengedték a 



napsugarakat, amelyek kékre festették a tájat. Azután egészen kiderült. Verőfényes, hideg idő állt 
be, tiszta, állandósult téli pompa november derekán, és csodálatos panoráma terült a páholyerkély 
boltíve elé - púderes erdők, lágyan kitöltött szakadékok, napfényben úszó fehér völgy a ragyogó kék 
ég alatt. Este pedig, amikor a majdnem kerek hold megjelent, elvarázsolódott és meseszerűvé lett a 
világ. Mindenfelé kristályos villódzás, gyémántolás. Nagyon fehéren, nagyon feketén álltak az 
erdők. A holdtól távolabb eső égtájak csillagokkal dúsan kihímezve sötétlettek. S a szikrázó 
földfelületre házak, fák, távírópóznák éles, pontos, erős árnyékot vetettek, amely igazibbnak 
jelentősebbnek tetszett, mint maguk a tárgyak. Nem sokkal napszállta után a hőmérő hét-nyolc 
fokot mutatott a fagypont alatt. A világ jeges tisztaságba dermedt, természetes mocskossága elbújt, 
fantasztikus halálbűvölet álmába merevedett.
Hans Castorp késő éjszakáig kinn tartózkodott az elvarázsolt téli völgyre nyíló páholyerkélyen, 
jóval tovább, mint Joachim, aki tíz órakor vagy nem sokkal tíz után visszavonult. Kiváló 
fekvőszékét a háromrészes párnával meg a tarkóhengerrel egészen odatolta a hóval kárpitozott 
fakorláthoz; a mellette álló fehér asztalkán égett a kis olvasólámpa, s a könyvek halmaza mellett 
egy pohár zsíros tej állt, az esteli tej, amelyet a Berghof valamennyi lakosának este kilenckor 
bevittek a szobájába, s amelybe Hans Castorp egy kupica konyakot öntött, hogy megízesítse. A 
hideg ellen már minden rendelkezésre álló védőeszközt felvonultatott, az egész fölszerelést. 
Hónaljáig ért a begombolható prémzsák, amelyet az üdülőtelep egyik megfelelő szaküzletében már 
idejében megvásárolt, s eköré hajtotta szertartás szerint a két teveszőr takarót. Téli öltönye fölé 
rövid bekecset vett föl, fejét gyapjúsapka, lábát nemezcsizma védte, kezére bélelt kesztyűt húzott, 
de persze ez sem tudta meggátolni, hogy ujjai meg ne gémberedjenek.
Mi tartotta kinn olyan soká, éjfélig vagy még azon túl is, amikor a „rossz" orosz házaspár már rég 
visszavonult a szomszéd páholyból? Bizonyára a téli éjszaka varázsa is hozzájárult, kivált mert 
tizenegyig
zene is szövődött belé, hol közelebbről, hol távolabbról szólt a völgyből; de legfőképpen lustaság és 
élénkség tette ezt, a kettő együtt és egyszerre - tudniillik testének lustasága és minden mozgástól 
idegenkedő fáradtsága, és szellemének izgatott élénksége; mert szellemét nem hagyták nyugodni 
bizonyos lenyűgöző új tanulmányok, amelyekbe fiatalemberünk belebocsátkozott. Az időjárás 
megviselte, a hideg megerőltette és emésztette szervezetét. Sokat evett, alaposan kihasználta a dús 
Berghof-étkezéseket, a körített rosztbifre következő libasültet, s azzal a rendkívüli étvággyal falt, 
amely idefenn általában és - amint kitűnt - télen még inkább napirenden volt, mint nyáron. 
Ugyanakkor valósággal álomkórba esett, napközben csakúgy, mint holdas estéken, minduntalan 
kihullott kezéből a könyv, amelyet forgatott, s amelynek minéműségéről majd alább szólunk; 
elnyomta az álom, majd néhány percnyi kábulat után folytatta kutatásait. Az élénk társalgás - 
márpedig idefenn sokkal hajlamosabb volt a gyors, féktelen, sőt merész fecsegésre, mint odalenn a 
síkföldön -, az élénk társalgás Joachimmal, szolgálati sétájuk közben a mély hóban, roppantul 
kimentette; szédült, reszketett, kábult részegség támadta meg, forróság öntötte el az agyát. 
Lázgörbéje a tél beálltával emelkedett, Behrens tanácsos holmi injekciókat emlegetett, amelyeket 
makacs hőemelkedésnél alkalmazni szokott; a vendégek kétharmada rendszeresen kapta ezeket, 
köztük Joachim is. Hans Castorp érzése szerint azonban teste fokozott hője kétségkívül 
összefüggött azzal a szellemi izgalommal és felbuzdulással, amely a csillámló, fagyos késő 
éjszakáig fekvőszékéhez kötötte. Lenyűgöző olvasmányai mindenesetre valószínűvé tették ezt a 
feltételezést. Sokat olvastak a „Berghof Nemzetközi Szanatórium" fekvőcsarnokaiban és 
magánerkélyein - kivált a kezdők és rövidlejára túak olvastak, mert a sokhónapos, vagy éppen 
többéves betegek már réges-rég megtanulták, hogyan kell az időt szórakozás és elmebeli 
foglalatosság nélkül elpusztítani, és csupán belső virtuozitással elmúlatni; sőt egyenesen kontár 
ügyefogyottságnak nyilvánították, ha valakinek ehhez egy könyvbe kell kapaszkodnia. Ám heverjen 
ott a könyv a kis asztalkán vagy az ember ölében, annyi már elegendő is hozzá, hogy az ember 
ellátottnak érezze magát. Mindenki szabadon használhatta a szanatórium könyvtárát, melyben több 
nyelvű, részben dúsan illusztrált művek sorakoztak: fogorvosi várószoba kibővített szórakoztató-
állománya. A „Platz"-i kölcsönkönyvtárból származó regények kézről kézre jártak. Időről időre 
felbukkant a szanatóriumban egy könyv vagy füzet, amelyet egymás kezéből kapkodtak, s a már 



nem olvasók is csak színlelt közönnyel nyúltak érte. Abban az időpontban, amelyhez történetünk 
során eljutottunk, egy gyatrán nyomtatott füzet járt kézről kézre, melyet Albin úr hozott a házhoz, s 
címe ez volt: A csábítás művészete. Szolgai hűséggel, szóról szóra fordították le franciából, még a 
francia mondatok szerkezetét is megtartották, s az előadás módja ezzel feszes tartást, csípős 
eleganciát nyert; a művecske a testi szerelem és gyönyör filozófiáját fejtette ki egy, az életnek 
örvendő, pogány világfi szellemében. Frau Stöhr az elsők között olvasta, és „mámorító"-nak találta. 
Frau Magnus - az, aki fehérjét veszített - fenntartás nélkül igazat adott neki. Férje, a serfőző, saját 
állítása szerint sokat tanult a könyvecske olvasásából, de sajnálta, hogy Magnusné asszony is 
foglalkozott vele, mert az efféle „elkényezteti" az asszonyokat, és szerénytelenséget olt beléjük. Ez 
a nyilatkozat jócskán megnövelte a könyv iránt mutatkozó érdeklődést. Két, októberben érkezett 
hölgy, aki a kerti fekvőcsarnokban szokott kúrázni, Frau Redisch, egy lengyel nagyiparos felesége, 
és egy Hessenfeldné nevezetű berlini özvegyasszony, ebéd után csúnyán összeszólalkozott, sőt 
jóformán hajba kapott, mert mindegyik azt állította, hogy ő jelentkezett előbb a művecske 
elolvasására; Hans Castorp erkélyéről figyelte a jelenetet, amely azzal végződött, hogy az egyik 
hölgy - talán Redischné, de éppúgy a berlini özvegy is lehetett - hisztériás sikítógörcsöt kapott, és a 
szobájába vitték. A fiatalok hamarabb kaparintották meg a füzetet, mint az érettebb korúak. Részben 
közösen tanulmányozták, főleg vacsora után, a különböző szobákban. Hans Castorp látta, amikor a 
hosszú körmű fiú az étteremben adta át egy újonnan érkezett könnyű betegnek, egy Franzchen 
Oberdank nevű, simára fésült szőke hajú, szolid leánykának, akit nemrégiben hozott fel az 
édesanyja.
Talán akadtak kivételek, talán volt, aki a fekvőszolgálat óráit valamely komoly szellemi 
foglalatossággal, serkentő tanulmányokkal töltötte ki, akár csak azért, hogy valamiképp megőrizze 
kapcsolatát a síkföldi élettel, vagy némi súlyt, nehézséget adjon az időnek, hogy ne pusztán csak idő 
legyen és egyéb semmi. Meglehet, hogy a szenvedés kiküszöbölésére törekvő Settembrini úron meg 
az orosz nyelvkönyveivel bíbelődő derék Joachimon kívül is akadt még egy vagy kettő, aki 
ilyesfélével foglalkozott; ha nem is az étterem vendégei között - mert ez igazán elképzelhetetlennek 
látszott -, de legalább az ágyban fekvők és moribundusok között; Hans Castorp hajlandó volt ezt 
elhinni. A maga részéről annak idején, mivel az Ocean Steamships már nem kötötte le, téli 
holmijával együtt néhány szakmájába vágó könyvet is küldetett magának hazulról, tudományos 
technikai műveket, hajóépítéssel kapcsolatos könyveket. Ezek a kötetek azonban elhanyagolva 
hevertek, mert a fiatal Hans Castorp időközben a tudománynak egy egészen más ágazatához, 
fakultásához kapott kedvet, és annak anyagába vágó műveket tanulmányozott. Anatómiai, 
fiziológiai, élettani munkák voltak ezek, különböző nyelveken - németül, franciául, angolul - írva; a 
telepi könyvkereskedésből küldték fel neki egyik nap, nyilván azért, mert megrendelte őket, 
méghozzá a maga szakállára, titokban, egy délelőtti sétája alkalmával, amikor egyedül, Joachim 
nélkül ment le „Platz"-ba, mivel Joachimot talán éppen
injekcióra vagy testsúlya mérésére rendelték. Joachim meglepetten látta meg a könyveket 
unokabátyja kezében. Sokba kerültek, mint a tudományos munkák általában; az áruk még 
meglátszott a külső borítólapon meg a bekötőtábla belső oldalán. Joachim azt kérdezte Hans 
Castorptól, ha már ilyesmit akar olvasni, miért nem kéri kölcsön a tanácsostól, hiszen bizonyosan 
bő választéka van az efféle irodalomból. De Hans Castorp azt válaszolta, hogy meg akarta szerezni 
a műveket, mégiscsak egészen más érzés, ha az ember a saját könyvét olvassa, meg aztán a 
plajbászt is szereti használni, és megjelölgetni, ami megragadja a figyelmét. Joachim órákon át 
hallotta bátyja erkélyéről a neszt, amellyel a papírvágókés hasítja a fűzött könyv fel nem vágott 
lapjait.
Nehéz, ügyetlen kötetek voltak, s Hans Castorp fektében mellének, gyomrának támasztotta alsó 
szélüket. Eléggé nyomta, de nem bánta; száját kissé eltátotta, úgy követte szemmel a tudós lapokat, 
az ernyős lámpácska vöröses fényében, mely szinte fölöslegesnek bizonyult, mert szükség esetén az 
erős holdfényben is lehetett volna olvasni; tekintete egyre lejjebb szállt, feje követte a mozgást, 
amíg álla a mellére nem esett, s ebben a tartásban néha-néha elidőzött az olvasó, szunyókálva vagy 
félálomban elmélkedve, mielőtt fejét a következő lap elejéhez emelte. Kutatásokba mélyedt, s míg a 
hold kimért útját járta a kristályosan csillámló havasi völgy felett, ő a szervezett anyagról olvasott, a 



protoplazmáról, ennek a felépülés és bomlás között sajátos, lebegő egyensúlyban létező anyagnak a 
tulajdonságairól és kezdeti, de mindig jelenvaló alapformákból való alaképítéséről; elmélyedő 
érdeklődéssel olvasott az életről, az élet szent és tisztátalan rejtélyéről.
Mi az élet? Nem tudja senki. Önmagának kétségkívül tudatában van, mihelyt él, de nem tudja, hogy 
mi. A tudat, mint ingerérzékenység, bizonyos mértékig kétségtelenül már előfordulása 
legalacsonyabb, legfejletlenebb fokán is fölébred, a tudatos folyamatok első előfordulását nem lehet 
a tudat egyetemes vagy egyéni történetének valamely pontjához kapcsolni, nem lehet a tudatot 
netán egy idegrendszer létéhez, mint feltételhez kötni. Az alacsonyrendű állatfajoknak nincsen 
idegrendszerük, nemhogy agyvelejük volna, ám ingerérzékelő képességüket mégsem merné 
kétségbevonni senki. Aztán: az életet el lehet altatni, magát az életet, nemcsak az ingerérzékenység 
netán kifejlesztett sajátos szerveit, nemcsak az idegeket. A növény- és állatvilág mindennemű élő 
anyagának ingerérzékenységét átmenetileg megszüntethetjük, petét, ondószálat is narkotizálhatunk 
kloroformmal, klorálhidráttal, morfiummal. A tudat, az öntudat tehát az életté szerveződött anyag 
egyik funkciója, nem egyéb, s ha ez a funkció tovább fokozódik, végül önmaga hordozója ellen 
fordul, odáig fejlődik, hogy az őt létrehozó fenomén kifürkészésére, megmagyarázására törekszik, 
az élet reménykedve-reménytelenül törekszik általa az önismeretre, de a természetnek ez az 
önmagába fordulása végül is kudarcra van kárhoztatva, mert a természet nem oldódhat föl 
megismerésében, az élet végső soron nem lesheti meg önmagát.
Mi az élet? Nem tudja senki. Senki sem ismeri a természetnek azt a pontját, ahol fakad, ahol kigyúl. 
Attól a ponttól kezdve már semmi sincs átmenet nélkül vagy csak félig-meddig is 
összefüggéstelenül az élet birodalmában; de az élet maga átmenet nélkül jelenik meg. Legfeljebb 
csak annyit mondhatunk róla némi biztonsággal, hogy szerkezete olyan magasrendű fejlettségű, 
amilyenhez fogható az élettelen világban sehol sem fordul elő. Az állábas amőba és a gerincesek 
között csekély, jelentéktelen a távolság ahhoz képest, amely az élet legkezdetlegesebb jelenségét 
elválasztja attól a természettől, amely még a „holt" nevet sem érdemli, szervetlen lévén. Mert a 
halál csak az élet logikus tagadása; élet és élettelen természet között azonban szakadék tátong, 
melynek áthidalására hasztalanul törekszik a tudományos kutatás. Megpróbálják elméletekkel 
betömni, de a szakadék elnyeli az elméleteket, anélkül, hogy mélysége, szélessége egy parányit is 
csökkenne ezzel. Hogy összekötő tagot találjanak, a tudósok már arra az önellentmondásra 
vetemedtek, hogy feltételeztek egy szerkezet nélküli életmatériát, szervezetlen szervezeteket, 
melyek a fehérjeoldatban maguktól állnak össze, mint a kristály az anya-lúgban; holott a szervi 
differenciáltság minden élet előfeltétele s egyben megnyilvánulása volt és maradt, és egyetlen 
élőlény sem mutatható fel, amely ne szülői nemzésnek köszönhetné létét. Nagy diadallal halászták 
ki a tenger mélyéről az ősnyálkát - de a diadalujjongás megszégyenülésbe fúlt. Kisült, hogy amit 
protoplazmának hittek, gipszlerakódás volt. Nehogy azonban egy csoda előtt kelljen megtorpanni - 
mert az élet, mely ugyanazokból az anyagokból épül fel, s ugyanazon anyagokká hullik szét, mint 
az élettelen természet, ha átmenet nélkül lép fel, csakis csodaszámba mehet! -, a tudomány mégis 
kénytelen az ősnemzésben hinni, azaz a szervesnek a szervetlenből való keletkezésében, ami 
egyébként szintén csoda. Így aztán egyre további átmeneteket, közbülső fokokat agyaltak ki, 
feltételezték olyan szervezetek létezését, amelyek az ismerteknél alacsonyabb fokon állnak, ámde 
előfutáraik is vannak, a természetnek még ősibb életkísérletei, amelyeket soha senki sem láthat, 
mert messze a mikroszkopikus nagyság alatt maradnak, s ezeknek elképzelt keletkezése előtt kellett 
végbemennie a fehérjék szintézisének...
Mi tehát az élet? Meleg; a formaőrző múlandóság termelte meleg, az anyag láza, amely 
tarthatatlanul bonyolult, tarthatatlanul művészi felépítésű fehérjemolekulák szakadatlan bomlásának 
és újraépülésének folyamatát kíséri. A voltaképp nem-létezhetőnek léte, valaminek, ami csak a 
bomlás és megújulás e sokrétű
és lázas folyamatában egyensúlyoz nagy nehezen, édes, fájdalmas nehézségek közepette a lét 
kardélén. Nem anyag, de nem is lélek, valami a kettő között, anyag-hordozta jelenség, mint 
szivárvány a vízesésen, mint a láng. De noha nem anyag, mégis gyönyörteljesen és undorítóan 
érzéki, az ön-érzékennyé, ingerérzékennyé vált anyag szemérmetlensége, a lét fajtalankodása. 
Titkos, érzékeny mozgolódás a mindenség szűzies hidegében, táplálékszívásnak és kiválasztásnak 



lopva kéjelgő tisztátalansága, szénsav meg rejtélyes eredetű és minéműségű fertelmes anyagok 
exkretorikus lehelete. Múlandóságának túlkompenzálása által lehetővé vált és vele született, 
eredendő szerkezeti törvények közé szorított tenyészete, bontakozása, formálódása valami vízből, 
fehérjéből, sóból, zsírokból álló duzzadt anyagnak, amit húsnak neveznek, s ami formává, fenséges 
képpé, szépséggé vált, de ugyanakkor a kéjvágy és az érzékiség netovábbja. Mert ez a forma és 
szépség nem a szellemben fejeződik ki, mint a költészet és zene alkotásaiban, nem is valamely 
semleges és szellemmel átitatott, a szellemet ártatlan módon érzékeltető anyagban, mint a 
képzőművészeti remekek formája, szépsége. Nem, ezt a formát, ezt a szépséget egy ismeretlen 
módon kéjre ébredő szubsztancia hordozza, alakítja - maga a szerves, élve bomló anyag, a szagos 
hús...
A fiatal Hans Castorp ott pihent a csillámló völgy felett, prémmel, gyapjúval óvott testmelegében, 
és a halott égitest fényében, a fagyos éjszakában megmutatkozott előtte az élet képe. Ott lebegett 
előtte valahol a térben, elérhetetlenül s mégis érzékeihez közel, a test, a tompán fehérlő, szagos, 
kigőzölgő, ragacsos test, a bőr a maga tisztátalanságával, hibáival, foltokkal, szemölcsökkel, 
májfoltokkal, repedésekkel, itt-ott szemcsés-pikkelyes területekkel, a csökevényes lanugo-pihe 
gyengéd folyamaival, forgóival. Ott állt ernyedten, hanyagul a maga gőzkörében, elszigetelve az 
élettelen világ hidegétől, feje hűvös, szaruszerű, pigmenttartalmú valamivel koszorúzva, amit a bőre 
termelt ki, keze tarkóján összekulcsolva, és szeme leeresztett pillái alól tekintett a szemlélőre - 
szeme, mely a szemhéj bőrredőinek bizonyos különleges alakulása folytán ferdének látszott; szája, 
felvetett ajka félig kinyílt, úgy állt ott egyik lábára támaszkodva, hogy a súlyt hordozó csípőcsont 
izomzatával együtt erősen kiállt, a súlytalan láb térde pedig kissé behajolva a terhelt láb belső 
feléhez simult, a földet csupán lábujja hegyével érintve. Ott állt a kép, mosolyogva, feléje fordulva, 
kecsesen, megpihenve, hamvasan csillogó könyökét előrefeszítve, tagjai, testi jegyei páros 
szimmetriájában. A hónalj erős kipárolgású sötétjének misztikus háromszögben felelt meg az öl 
éjszakája, mint a szemnek a piros hámszövetű szájnyílás, a mell piros virágainak a függőlegesen 
hosszába nyúló köldök. Has és mellkas egy központi szerv meg a gerincvelőből eredő 
mozgatóidegek ösztönzésére működtek, a pleuro-peritoneális üreg tágult, összehúzódott, a lehelet a 
légzőcsatorna nyálkahártyái közt fölmelegedve és megnedvesedve, kiválasztási anyagokkal telítve, 
kiáramlott az ajkak közt, miután a tüdő légsejtjeiben oxigénjét átadta a vér hemoglobinjának belső 
lélegzésre. Mert Hans Castorp megértette, hogy ez az élő test a maga titokzatos egyensúlyában, 
vérrel táplált, idegekkel, vivő- és ütőerekkel, hajszálerekkel átszőtt, nyirokkal átszivárgótt tagjaival, 
zsíros velővel töltött csöves csontokból, tömör, lapos csontokból, csigolya- és gyökércsontokból 
álló belső állványzatával - amely csontok az eredeti támasztóanyagból, a kocsonyaszövetből 
mészsók és enyv hozzáadásával szilárdultak a test hordozóivá -, ízületeinek tokjaival, síkosra kent 
odúival, szalagjaival meg porcogóival, kétszáznál több izmával, táplálkozás, lélegzés, ingerközlés 
és ingerközvetítés célját szolgáló központi szerveivel, védő burkaival, savós üregeivel, bő 
kiválasztású mirigyeivel, nyílásokkal, a külvilágba torkolló bonyolult belső felületének cső- és 
hasadékrendszerével - hogy ez az én magasrendű életegység, már igen távol került azoktól a 
végletesen egyszerű lényektől, amelyek testük egész felületével lélegeznek, táplálkoznak, sőt 
gondolkoznak; hanem ez az egység ilyen apró szervezetek miriádjaiból épült fel, amelyek mind 
egyetlenegyből erednek, újra meg újra fellépő osztódással szaporodnak, különféle szolgáltatásokra 
rendeződtek, elkülönültek, ezekhez alkalmazkodva átalakultak, és olyan formákat produkáltak, 
amilyeneket növekedésük feltételezett és létrehozott.
A test, amely előtte lebegett, ez az egyedi lény, ez az élő én tehát voltaképp lélegző és táplálkozó 
individuumok óriási sokaságából állt, amelyek a szervi rendeződés és a sajátos céljukhoz való 
alkalmazkodás következtében olyannyira elveszítették énszerű létüket, szabadságukat, közvetlen 
kapcsolatukat az élettel, annyira anatómiai elemekké lettek, hogy némelyek funkciója már csupán 
fényre, hangra, érintésre, melegre való ingerérzékenységre szorítkozott, mások csak ahhoz értettek, 
hogy alakjukat összehúzódva megváltoztassák, vagy emésztőnedveket válasszanak ki, ismét mások 
védelemre, támaszra, nedvek továbbítására vagy szaporodásra voltak alkalmasak és egyoldalúan 
kiképezve. Ismertek eseteket, amikor ez a magasfokú énné egyesült szerves pluralitás meglazult, a 
számtalan alegyéniség csak felületesen, kétségbevonhatón fogódott össze magasabb életegységgé. A 



jelenségek tanulmányozója eltöprengett a sejttelepeken, olvasott fél-szervezetekről, moszatokról, 
melyeknek egyes sejtjei kocsonyás hüvelybe burkolva gyakran nagy távolságra voltak egymástól; 
tagadhatatlanul többsejtű képződmények voltak ezek, de kérdőre vonva nem tudták volna 
megmondani, vajon egysejtűek telepeként vagy egységes többsejtűek gyanánt óhajtanak-e 
szerepelni, és önvallomásukban furcsán ingadoztak volna az én és a mi között. A természet itt
középutat teremtett a magasfokú szociális társulás között - amikor számtalan elemi egyéniség 
egyesül egy felsőbbrendű én szöveteivé, szerveivé - és ezen elemi egységek szabad és önálló léte 
között: a soksejtű szervezet csupán egyik megjelenési formája a ciklikus folyamatnak, amelyben az 
élet lejátszódik, s amely nem egyéb nemzéstől nemzésig való körforgásnál. A megtermékenyülés 
aktusa, két sejttest nemi egybeolvadása: ez áll minden többsejtű egyed felépülésének kezdetén, 
csakúgy, mint az egyedi életű elemi lények minden nemzedéksorozatának kezdetén, önmagába 
visszavezetve. Mert az egysejtűeknél ez az aktus több nemzedéken át tartós hatású volt, több 
nemzedék nem szorult rá, hanem szaporodott állandóan megismétlődő osztódással mindaddig, amíg 
el nem érkezett a pillanat, midőn a nem nemzés útján létrejött utódok ismét szükségesnek látták a 
kopulációt (közösülést) - és a kör bezárult. Ugyanígy az élő sejtállam, a soksejtű lény is két 
szülősejt magjának egybeolvadásából fakadt, de teste sok-sok nemzés nélkül létrejött sejtgeneráció 
egységeinek együttéléséből épül fel, növekedése e sejtek szaporodása, és a nemző kör akkor zárul, 
amikor a testben nemzősejtek, a szaporodás sajátos céljára kialakult elemek képződnek, és 
megtalálják az utat az új életet teremtő elvegyüléshez.
Egy embriológiai kötet nyomta szívgödrét: így követte ifjú kalandorunk a szervezet fejlődését attól 
a pillanattól, mikor az ondószál - egy a sok közül s elsőnek történetesen éppen az - hátsó testének 
ostorcsapkodásszerű mozgásával hajtva magát előre, feje hegyével beleütközik a pete kocsonyás 
burkába, és belefúródik a fogamzási dombba, amelyet a peteburok proto-plazmája az ondószál 
közeledtére elébe domborít. Nem képzelhető olyan torz ötlet, olyan bolondéria, amelyet a természet 
ne alkalmazott volna kedvtelve ennek az állandó folyamatnak a variálására. Van állat, melynek 
hímje a nőstény belében élős- ködik. A másiknál a nemző karja a nőstény torkán nyúl le belsejébe, 
hogy ott lerakja magját, majd leharapva, megcsonkítva és kihányva egyedül elszalad az ujjain, a 
tudomány elképesztésére, amely hosszú ideig különálló élőlénynek vélte, s bonyolult görög-latin 
elnevezéssel illette. Hans Castorp végigélte a két tudományos iskola, az ovisták meg az 
animalculisták vitáját: az első azt állította, hogy a pete önmagában befejezett kis béka, kutya vagy 
ember, s az ondó csupán növekedésre serkentő elem, a második ezzel szemben a fejjel, karral, 
lábbal bíró ondószálban látott kész élőlényt, amelynek a pete csupán táptalaja - míg aztán a végén 
megegyeztek, hogy elismerik az eredetileg megkülönböztethetetlen szaporodási sejtekből 
keletkezett pete és ondó egyenlő érdemeit. Látta a megtermékenyült petét, ezt az egysejtű 
szervezetet többsejtűvé változni, rovátkolódás és osztódás útján, látta, ahogy a sejtek nyálkahártya-
lamellává simulnak össze, a csírahólyag betüremlik, üreget, kelyhet alkot, megkezdi a 
táplálékfelvétel és emésztés munkáját. Ez az ősállat, a gastrula, minden állati élet alapformája, s 
alapformája a húsban kifejezett szépségnek. Két hámrétege, a külső meg a belső, a bőr-érzőlemez 
meg a bél-mirigylemez primitív szerveknek mutatkoztak, amelyeken ki- és betüremlések által 
keletkeztek a mirigyek, a szövetek, az érzékszervek, a végtagok. A külső csíralemez egy csíkja 
megvastagodott, horonnyá hajlott, idegcsővé zárult, és gerincoszloppá, agyvelővé lett. És ahogy a 
magzati nyalka rostos kötőszövetté, porcogóvá szilárdult azáltal, hogy a kocsonyasejtek mucin 
helyett enyvanyagot kezdtek termelni, Hans Castorp látta, ahogy bizonyos pontokon a 
kötőszövetsejtek az őket körülöblögető nedvekből mészsókat, zsírokat vonnak magukhoz, és 
megcsontosodnak. Ott kuporgott az emberi embrió összegörnyedve, farokkal ellátva, a disznóétól 
semmiben sem különbözőn, óriási hasnyéllel és csonkszerű, alaktalan végtagokkal, arclárváját 
puffadt potrohára hajtva, s fejlődésében a valóságot kendőzetlenül és komoran szemlélő tudomány 
egész állattani leszármazásának futó megismétlődését látta. Átmenetileg ko-poltyúzsákja volt, mint 
a rájának. Megengedhetőnek vagy éppenséggel szükségszerűnek látszott, hogy átmeneti fejlődési 
fokozataiból arra a kevésbé humanista látványra következtessen a kutató, amelyet a teljesen kifejlett 
ember az őskorban nyújtott. Egész testét dús szőrzet födte, bőre vonagló izmokkal volt ellátva a 
rovarok elhessegetésére, szagló nyálkahártyája óriási felületű volt, elálló mozgékony fülkagylója 



élénken részt vett arcjátékában, és a hang felfogására alkalmasabb volt a mostaninál. Szeme, melyet 
harmadik, pislogó szemhéj is védett, oldalt helyezkedett el a fején, a harmadik szem kivételével, 
mely a felső levegő kémlelésére volt alkalmas: ennek maradványa a tobozmirigy. Az ősembernek 
azonkívül rendkívül hosszú bélrendszere volt, sok őrlőfoga, gégefején üvöltésre való hangzacskót 
viselt, és férfi ivarmirigyei a hasüreg belsejében voltak elhelyezve.
Az anatómia megnyúzta és preparálta kutatónk szeme láttára az emberi test minden tagját, 
megmutatta felületi és mélyebb, belső izmait, inait, szalagjait, a comb, a láb és mindenekelőtt a kar 
- a felső és alsó kar - izmait, megtanította latin nevükre, amellyel az orvostudomány, a humanista 
szellemnek ez az ágazata és árnyalata, nemesen és előzékenyen megnevezte és megkülönböztette 
őket, s megengedte, hogy egészen a csontvázig hatoljon. Ennek kialakulása ismét új szempontokkal 
szolgált Hans Castorpnak, amelyekről nézve különösen nyilvánvalóvá vált, mennyire egységes 
minden emberi, s mennyire bennefoglaltatik valamennyi diszciplína. Mert itt, a csontváz 
tanulmányozásánál, meglepő módon sok minden emlékeztette voltaképpeni - vagy mondjuk inkább: 
régebbi - hivatására, arra a tudományos ágazatra, amelyhez tartozónak felérkeztekor új ismerősei 
(Krokowski doktor, Settembrini úr) előtt vallotta magát. Hogy valamit tanuljon - eléggé mindegy
volt, hogy mit -, a főiskolán elsajátított egyet-mást statikáról, hajlékony támaszokról, terhelésről, a 
szerkesztésről mint a mechanikai anyag gazdaságos felhasználásáról. Persze gyermekded lenne azt 
állítani, hogy a mérnöki tudomány törvényei, a mechanika szabályai érvényesülnek a szerves 
természetben, de éppoly kevéssé lehetne mondani, hogy emebből vezették le amazokat. Csak éppen 
a mechanikai törvények megismétlődését, megerősítését találta meg a természetben. A hosszú 
csöves csontok fölépítésénél az üreges henger elve uralkodott, olyan módon, hogy a természet 
pontosan a szilárd anyag minimumának felhasználásával tett eleget a statika törvényeinek. Egy test 
- így tanulta Hans Castorp -, mely a húzás és nyomás igényeihez képest csupán valamely 
mechanikai szempontból használható anyag rúdjaiból és szalagjaiból áll, ugyanolyan megterhelés 
elviselésére képes, mint az azonos anyagból készült tömör test. Ugyanígy a csöves csontok 
keletkezésénél megfigyelhető volt, ahogy a felületi tömör szubsztancia képződésével lépést tartva a 
belső részek, mechanikailag fölöslegessé válván, zsírszövetté, sárga csontvelővé változtak. A 
combcsont emelő volt, amelynek megszerkesztésénél a szerves természet a csontgerendázat 
irányánál szóról szóra ugyanazokat a húzási és nyomási görbéket kivitelezte, amelyeket Hans 
Castorpnak kellett volna felvázolnia, ha egy azonos igénybevételű szerkezetet akar szabályszerűen 
ábrázolni. Tetszéssel állapította ezt meg, mert a femur-hoz, meg a szerves természethez általában, 
immár háromféle kapcsolat is fűzte: lírai, orvosi és műszaki - olyan erős volt érdeklődése; és 
mindhárom kapcsolat - amint észlelte - az emberiben egyesült, ugyanannak a mindennél fontosabb 
problémának voltak változatai, a humanizmus különböző fakultásai...
A protoplazma működése mindamellett teljességgel megmagyarázhatatlan, az életnek látszólag tilos 
magamagát megértenie. A biokémiai folyamatok többsége ismeretlen, mi több: természete szerint 
hozzáférhetetlen a megismerés számára. Jóformán semmit sem tudnak a „sejt"-nek nevezett 
életegység fölépítéséről, összetételéről. Mi haszna a holt izom alkatrészei kielemzésének? Az élő 
izmot nem lehet vegyileg megvizsgálni; a hullamerevség létrehívta változások már elégségesek 
hozzá, hogy minden kísérletezést semmivé tegyenek. Senki sem érti az anyagcserét, az 
idegműködés lényegét. Milyen tulajdonságuknak köszönhetik az ízlelőtestecskék 
ízlelőképességüket? Miben áll bizonyos érzőidegeknek szagos anyagok által előidézett különféle 
gerjedelme? Miben áll a szagolhatóság általában? Ember, állat specifikus szaga bizonyos anyagok 
párolgásából tevődik össze, amelyeknek mibenlétét senki sem tudja pontosan. Az izzadságnak 
nevezett váladék összetétele is kevéssé tisztázott. A mirigyek, amelyek kiválasztják, aromás 
anyagokat termelnek, s ezek az emlősöknél kétségtelenül igen fontos szerepet játszanak, de hogy az 
embernél mi a jelentőségük, erről állítólag senki sem tud semmit. A test nyilvánvalóan fontos 
részeinek fiziológiás jelentősége homályba burkolózott. Nem is szólva a vakbélről: ez valóságos 
rejtély, s a házinyúlnál rendszeresen valami kásás anyaggal telve találták, amelyről lehetetlen volt 
megállapítani, hogy hogyan juthat ki onnét, és hogyan újulhat meg. De hogy állunk az agyvelő 
fehér és szürke állományával, hogy állunk a látódombbal, amely a nervus opticus-szal, a látóideggel 
kommunikál, a „híd" szürke lerakódásaival? Az agy- és gerincvelő olyannyira bomlékony, hogy 



anyaga fölépítésének kielemzésére semmi remény. Mi az, ami elalvásnál megszünteti a 
nagyagykéreg működését? Mi akadályozza a gyomor önemésztését, amely hulláknál olykor 
bekövetkezik? A tudósok azt válaszolják erre: az élet, az élő protoplazma sajátos ellenállóképessége 
- és úgy tesznek, mintha nem vennék észre, hogy ez misztikus magyarázat. Még az olyan 
mindennapi jelenség elmélete, mint a láz, még ez is bővelkedik ellentmondásokban. A fokozott 
alapanyagcsere fokozott melegtermeléssel jár. De hát miért nem a melegleadás növekszik 
kiegyenlítésül, mint egyébként ilyen esetekben? Mi az alapja az izzadságkiválasztás bénulásának? A 
bőr kontrakciós állapota? Ez azonban csak rázóhidegnél kimutatható, mert egyébként a bőr inkább 
forró. A tankönyv a központi idegrendszert okolja a fokozott anyagcseréért éppúgy, mint a bőr 
bizonyos minőségéért, de beéri azzal, hogy ezt abnormisnak nevezze, mert nem tudja meghatározni.
De mit jelent mindennek a nemtudása ahhoz a tanácstalansághoz képest, amellyel olyasféle 
jelenségek előtt állnak, aminő az emlékezet, vagy az a távolabbi s még bámulatosabb emlékezet, 
melyet szerzett tulajdonságok öröklésének hívnak? Teljességgel lehetetlen a sejtanyag ilyen 
teljesítményeinek mechanikus magyarázatát akárcsak megsejteni is. Az ondószál, amely az apa 
számtalan, bonyolult faji és egyéni sajátságát viszi bele a petébe, csak mikroszkóp alatt látható, és a 
legerősebb nagyítás sem elegendő hozzá, hogy másnak lássuk, mint homogén testnek, és 
meghatározhassuk eredetét: mert az egyik állaté pontosan olyan, mint a másiké. Bizonyos szervezeti 
sajátosságok arra a feltételezésre indítják a kutatót, hogy a sejt is olyan természetű, mint a 
magasabbfokú szervezet, amelyet fölépít: vagyis a sejt is már felsőbbfokú szervezet, amely a maga 
részéről ismét élő részecskékből, egyéni életegységekből tevődik össze. Az állítólagos legkisebből 
tehát újabb, még kisebb egységek felé haladnak, az elemit szükségszerűen alelemekre bontják. 
Semmi kétség: mint ahogy az állatvilág különböző állatfajokból, az állati-emberi szervezet egész 
állatvilágnyi különféle sejtfajból áll, éppúgy a sejt szervezete elemi életegységek újabb, sokszerű 
állatvilágából tevődik össze, amely egységek nagyságrendileg messze alatta vannak a mikroszkóp 
alatt
láthatónak, s öntevékenyen növekednek, öntevékenyen szaporodnak - s szaporodásuk törvénye, 
hogy mindegyik csak a maga fajtáját hozhatja létre -, és a munkamegosztás elve szerint közösen 
szolgálják a sorban következő magasabb életegységet.
Ezek a feltételezett legkisebb egységek a gének, bioblaszták, biofórák - Hans Castorp örült, hogy a 
fagyos téli éjszakában név szerint is megismerkedhet velük. Csak az a kérdés merült fel 
megélénkült agyában, hogy hogyan is állnánk „elemi" jellegükkel, ha a megvilágítás újfent 
megerősödnék. Az élet hordozói, tehát föltétlenül szervezettek, mert az élet szervezésen alapszik; ha 
azonban szervezettek, nem lehetnek elemiek, mert a szervezet nem elemi, hanem összetett. 
Életegységek ezek a sejt életegységén belül, mivel a sejt belőlük épül szervesen. De ha ez így van, 
akkor ők maguk is, akármilyen elképzelhetetlenül kicsinyek, szükségszerűen „fel vannak építve", 
mégpedig szervesen, mint élő organizmus, mert az életegység fogalma éppenséggel azonos a 
kisebb, alárendelt, vagyis magasabb életre elrendezett életegységekből való felépítéssel. Mindaddig, 
amíg a részekre való osztás szerves egységeket eredményez, amelyek az élet jellemző 
tulajdonságaival, tudniillik az asszimiláció, a növekedés és a szaporodás képességével vannak 
felruházva, addig a felosztásnak nincsenek határai. Ha életegységekről van szó, az elemi egység 
megjelölés csak tévedésen alapulhat, mert az egység fogalma ad infinitum magába foglalja az 
alárendelt, felépítő egység társfogalmát, márpedig elemi élet, tehát olyasmi, ami már élet és még 
elemi - nincsen. De ha logikailag nem is feltételezhető, végül mégiscsak kell lennie valami 
effélének, mert az ősnemzés gondolata - az élet keletkezése a nem-életből - semmiképp sem 
elvethető, és az élet és nem-élet között tátongó szakadéknak, amelyet a külső természetben 
hasztalan próbáltak áthidalni, valahol a természet szerves belsejében mégiscsak be kellett zárulnia, 
át kellett hidalódnia. Valamikor, valahol a felosztásnak olyan „egységekhez" kell vezetnie, amelyek 
összetettek ugyan, de még nem szervezettek, s valamiképp közvetítenek élet és nem-élet között, 
molekulacsoportokhoz, amelyek átmenetet alkotnak élő szervezet és puszta kémia között. Ámde a 
kémiai molekulához érkezve az ember máris szakadék közelébe került, amely még sokkal 
titokzatosabban tátong, mint a szerves és szervetlen természet közti szakadék - és ez: az anyag és a 
nem-anyag közt tátongó űr. Mert hiszen a molekula atomokból tevődik össze, az atom pedig 



korántsem elég nagy ahhoz, hogy akárcsak rendkívül kicsinek nevezhessük. Olyan parányi, olyan 
apró, korai és átmeneti tömörülése a nem-anyaginak, a még-nem anyagnak, de már anyagszerűnek, 
az energiának, hogy még - vagy már - alig nevezhető anyagnak, hanem inkább a materiális és 
immateriális közti határesetnek, középútnak kell elképzelni. Újabb ősnemzés problémája vetődik itt 
fel, mely még sokkal rejtélyesebb és kalandosabb, mint a szerves élet keletkezése: az anyag 
ősnemzése a nem-anyagból. Valóban, a matéria és nem-matéria közt tátongó szakadék éppoly 
sürgetőn, vagy még sürgetőbben követelte a kitöltést, mint a szerves és szervetlen természet közötti. 
Szükségszerűen kell lennie egy anyagtalan kémiának, anyagtalan vegyületeknek, amelyekből az 
anyag támad, ahogy az élő szervezet támad szervetlen anyagok vegyületéből, és az atomok talán az 
anyag ős-egységei, természetük szerint anyagszerűek is, meg nem is. De ha az ember a „már nem is 
kicsi"-hez érkezett, elveszíti a mértéket; „már nem is kicsi" - ez már ugyanannyit jelent, mint 
„mérhetetlenül nagy"; és az atomhoz vezető lépés így túlzás nélkül végzetesnek bizonyult. Mert az 
anyag végső felosztása, elaprózása pillanatában hirtelen feltárult a csillagászati kozmosz!
Az atom egy energiával töltött kozmikus rendszer, amelyben égitestek keringenek sebesen egy 
napszem centrum körül, éter-téren át üstökösök száguldanak fényév-sebességgel, amelyeket a 
középponti test ereje kényszerít excentrikus pályájukra. Ez éppúgy nem puszta hasonlat, mint az, ha 
a soksejtű lények testét „sejtállami"-nak nevezzük. A város, az állam, a munkamegosztás elve 
szerint rendezett szociális közösség nemcsak hasonlítható a szerves élethez, hanem egyenesen 
ismétli azt. Így ismétlődött a természet legrejtettebb belsejében, valóságos visszatükröződésben a 
makrokozmikus csillagvilág, melynek rajai, csoportjai, képei, alakulatai holdfénytől sápadtan 
lebegtek a bebugyolált tanítvány szeme előtt, a fagyosan csillámló völgy felett. Vajon tilos-e azt 
képzelni, hogy az atomnaprendszernek, az anyagot felépítő naprendszerrajoknak és tej utaknak egy-
egy planétája, e belvilágbeli égitestek egyike vagy másika történetesen éppolyan állapotban van, 
mint amely a földet az élet lakhelyéül alkalmassá teszi? A központilag kissé illuminált állapotban 
levő „abnonnis" bőralkatú ifjú tanítvány számára - akinek különben is volt már némi jártassága a 
tilos területén - ez a feltevés nem látszott badarnak és alaptalannak, hanem ellenkezőleg, nagyon is 
közel fekvő, logikus érvényű és meggyőző spekulációnak. A belvilágbeli csillagtest „kicsinysége" 
kevéssé helytálló kifogás volna, mert kicsi és nagy aránya, mértéke már régen elveszett, legkésőbb 
abban a pillanatban, midőn a „legkisebb" anyagrészecskék kozmikus jellege megnyilvánult; és a 
kinn és benn fogalmai is némileg meginogtak. Az atom világa „kinn" volt, mint ahogy a Föld, a 
csillag, amelyen lakunk, szerves szempontból nézve valószínűleg mélységesen „benn" volt. Nem 
szólt-e egy ábrándos merészségű kutató „tejútállatok"-ról - kozmikus szörnyetegekről, melyeknek 
húsa, csontja, agyveleje naprendszerekből épült fel? Ha azonban úgy áll a dolog, ahogyan Hans 
Castorp képzelte, akkor abban a pillanatban, mikor az ember azt hiszi, hogy elkészült - kezdődik 
minden elölről! Akkor talán szervezetének bensejében és
legeslegbensejében ott fekszik ő maga, Hans Castorp, még egyszer, még százszor, melegen 
bebugyolálva egy holdvilágos havasi éjszakára nyíló páholy erkélyen, és gémberedett ujjakkal, égő 
arccal, humanista orvosi érdeklődéssel tanulmányozza a testi életet...
Egy kórbonctani kötet, melyet asztalkáján tartott a kis lámpa vöröses fényében, gazdagon illusztrált 
szöveggel oktatta ki a parazita sejtegyesülések és az infekciós daganatok felől. Ezeket a rendkívül 
dúsan burjánzó szövetalakulatokat idegen sejtek behatolása okozza egy olyan szervezetbe, amely 
fogékony irántuk, és fejlődésükhöz valami módon - alighanem úgy kell mondanunk: léha módon - 
kedvező körülményekkel szolgál. Nem is az a fő, hogy az élősdi elvonja a környező szövetek 
táplálékát, de miközben - mint minden sejt - anyagot cserél, olyan szerves vegyületeket termel, 
amelyek a gazdaszervezet számára döbbenetesen mérgesnek, föltétlenül halált hozónak 
bizonyulnak. Bizonyos mikroorganizmusok toxinjait sikerült elkülöníteni, és tömény állapotban 
kitermelni, és a tudomány nem győzött csodálkozni rajta, hogy ezek az anyagok, amelyek 
lényegileg egyszerűen fehérjevegyületek, az állat vérkeringésébe jutva, parányi adagokban is már 
halálos mérgezési jelenségeket, rohamos pusztulást idéztek elő. A romlás külső megnyilvánulása a 
szövet burjánzása, a kóros daganat: tudniillik ilyen módon reagálnak a sejtek az ingerre, amelyet a 
közéjük telepedő bacilusok reájuk gyakorolnak. Kölesszem nagyságú csomócskák képződnek, 
amelyek nyálkahártyaszerű sejtekből állanak, ezek között vagy ezekben fészkelnek a bacilusok, s 



némelyek közülük protoplazmában rendkívül gazdagok, óriási nagyok, és több sejtmaggal bírnak. 
Ez a tobzódás azonban csakhamar pusztulásba fúl, mert az óriássejtek magja zsugorodásnak indul 
és széthull, protoplazmájuk megalvad és tönkremegy; az idegen méreg ingerhatása a környező 
szövetek további részeire terjed át, gyulladásos folyamatok indulnak meg, és megtámadják a 
szomszédos véredényeket; fehér vérsejtecskék sietnek a méreg vonzása nyomán a baj színhelyére, a 
megalvadásos elhalás folytatódik; s időközben az oldódó baktériummérgek már réges-rég 
elkábították az idegközpontokat, a szervezet hőmérséklete rohamosan emelkedik, úgyszólván ziháló 
mellel támolyog a teljes feloszlás felé.
Így oktatott a patológia, a kórtan, a tan, mely a testi fájdalom hangsúlyozásával foglalkozik, ez 
azonban, lévén a test hangsúlyozása, egyben a kéj hangsúlyozása is, s így a betegség az élet feslett 
formája. És az élet maga? Talán csak az anyag fertőző megbetegedése, mint ahogyan az, amit az 
anyag ős-nemzésének nevezhetnénk, talán csak a nem-anyag betegsége, inger okozta burjánzása. Az 
első, a kezdő lépés a gonosz, a kéj és a halál felé kétségkívül ott történt, ahol egy ismeretlen 
beszűrődés csiklandására a szellem először indult sűrűsödésnek, ahol szövete belekezdett abba a 
kórosan dús burjánzásba, mely - félig gyönyör, félig védekezés - az anyagszerűség első lépcsőfokát, 
az immateriálisból a materiálisba való átmenetet képviseli. Ez volt a bűnbeesés. A második 
ősnemzés, a szerves anyag születése a szervetlenből, már csak a testiség tudattá való veszélyes 
fokozódása, éppúgy, mint ahogyan a szervezet megbetegedése a testiség mámoros felfokozása, 
erkölcstelen hangsúlyozása... igen, az élet már csak egy következő lépés a becstelenségre vetemült 
szellem kalandorútján, szégyenforróság-reflexe az érzékenységre ébredt anyagnak, amely fogékony 
volt fölébresztője iránt...
A könyvek halomban feküdtek a lámpaasztalkán, egy a földön hevert a nyugágy mellett, az erkély 
gyékényén, az a kötet pedig, amelyben Hans Castorp utoljára búvárkodott, a gyomrát nyomta, és 
erősen megnehezítette lélegzését, de agykérge elmulasztott parancsot adni az illetékes izmoknak, 
hogy távolítsák el a könyvet. Hans Castorp végig elolvasta az oldalt, álla melléhez ért, pillája 
lecsukódott egyszerű kék szemén. Maga előtt látta az élet képét, viruló tagjai arányos szerkezetét, a 
húsban kifejezett szépséget: kezét leoldotta tarkójáról, karja kitárult, belső felén, kivált a 
könyökízület finom bőre alatt, kéken rajzolódtak ki a véredények, a nagy vivőér két ága; és 
elmondhatatlan édesség áradt ezekből a karokból. Az élet képe Hans Castorp felé hajolt, hozzája, 
fölébe hajolt, Hans Castorp érezte testének illatát, érezte szíve csúcslökéseit. Sima forróság ölelte át 
nyakát, s míg gyönyörtől, borzadástól félig aléltan megérintette kezével az élet képének felsőkarját, 
ott, ahol a tricepset borító szemcsés bőr olyan kéjesen hűvös volt, már ajkán érezte csókja nedves 
szívását.
HALÁLTÁNC
Nem sokkal karácsony után meghalt az úrlovas... De előbb még lezajlott a karácsony is, a két 
ünnep, vagy - a szenteste napját is hozzászámítva - három ünnepnap, amelynek Hans Castorp kissé 
riadtan, aggodalmas fejcsóválással nézett elébe, hogy vajon idefenn hogy fog lezajlani, de aztán 
éppúgy jött és múlt el, mint akármelyik nap, reggellel, déllel, estével, véletlen adta, középszerű 
időjárással (kissé olvadt); az ünnepnapok kívülről valamelyest feldíszítve, kitüntetetten uralkodtak a 
számukra kiszabott időn át az emberek tudatán, elméjén és szívén, majd nem egészen mindennapi 
emlékek lecsapódását hagyva maguk után, közeli és távolabbi múlttá lettek...
A szünidőre hazajött látogatóba Behrens tanácsos Knut nevű fia, apjánál lakott a szárnyépületben. 
Jóképű fiatalember volt, de a tarkója már neki is túlságosan kidagadt. Jelenléte megérződött a 
levegőben; a hölgyek feltűnően vihogtak, ingerlékenyek voltak, és cicomázták magukat, 
beszélgetésükben minduntalan szóba került, hogy találkoztak Knuttal a kertben, az erdőn vagy a 
Gyógyszálló környékén. Egyébként Knutnak is érkeztek látogatói: néhány egyetemi diáktársa jött 
fel a völgyből, hatan vagy heten voltak, a telepen laktak, de a tanácsosnál étkeztek, és bajtársukkal 
csoportosan barangolták be a vidéket. Hans Castorp kerülte őket. Kerülte ezeket a fiatalembereket, s 
ha úgy adódott, Joachimmal együtt letért útjáról, nehogy összeakadjon velük. Mert a „fentiek"-hez 
tartozót egy világ választotta el ezektől a sétabot-lendítő, dalos vándoroktól ; tudni, hallani sem 
akart róluk. Azonkívül úgy nézte, legtöbbjük északnémet származású, talán még földije is akad 
közöttük, márpedig Hans Castorp erősen húzódozott a földijeitől, néha egyenesen utálkozva 



mérlegelte a lehetőséget, hogy netán hamburgiak érkezhetnek a Berghof-szanatóriumba, kivált 
mivel Behrens azt mondta, hogy Hamburg mindig is elsőrangú szállítója volt az intézménynek. 
Meglehet, hogy akad hamburgi a súlyosak meg a moribundusok között, akiket sohasem lát az 
ember. Látható csupán egy beesett arcú kereskedő volt, aki néhány hete Iltisné asztalánál étkezett, 
és állítólag Cuxhavenbol származott. Hans Castorp miatta határozottan örült, hogy az ember itt 
olyan nehezen kerül összeköttetésbe mindazokkal, akik nem asztaltársai; annak is örült, hogy 
szülőföldje nagy kiterjedésű és sok rétegből tevődik össze. A cuxhaveni kereskedő közömbös 
jelenléte nagymértékben lecsillapította a hamburgi vendégek felbukkanására vonatkozó 
aggodalmait.
A szenteste tehát közeledett, egy nap a küszöbön állt, s a rákövetkezőn már jelenné lett... Jó hat hét 
volt még hátra odáig, amikor Hans Castorp elcsodálkozott, hogy itt már a karácsonyt emlegetik: hat 
hét, tehát aritmetikailag szólva ugyanannyi idő, mint amennyit egész eredetileg tervezett 
fenntartózkodása és ágybanfekvése együttvéve kitett. Mégis, akkor az temérdek idő volt, kivált az 
első fele, legalábbis Hans Castorpnak utólag úgy tetszett; a számszerűen azonos időmennyiség 
azonban most igen keveset jelentett, majdnem semmit; az éttermieknek, most már belátta, igazuk 
volt, hogy kicsibe vették. Hat hét - még annyi hét sem, ahány napja van a hétnek; mit számít az, 
különösen ha felvetjük a további kérdést, hogy mit számít egy kurta hét, az a kis körforgás hétfőtől 
vasárnapig és újra hétfőig. Csak meg kellett vizsgálni a következő legkisebb időegység értékét, 
jelentőségét, hogy az ember belássa: a summázásnál sem sülhet ki valami sok; meg aztán magának 
a summázásnak a hatása is az idő erős megkurtítása, eltörlése, zsugorítása, semmivé tétele volt. Mi 
egy nap, példának okáért, attól a pillanattól számítva, hogy az ember ebédhez ül, addig, amíg ez a 
pillanat huszonnégy óra múlva ismét bekövetkezik? Semmi - holott mégiscsak huszonnégy óra. De 
mi egy óra, amelyet az ember fekvőkúrán, sétálva vagy étkezve tölt - amivel az óraegység 
eltöltésének lehetőségeit jóformán kimerítettük? Megint csak semmi. A semmi summázása pedig 
természete szerint kevéssé vehető komolyan. A legkomolyabbá akkor vált a kérdés, ha az ember a 
legkisebb egységekig szállt alá: az a hétszer hatvan másodperc, amikor az ember a hőmérőt 
szájában tartotta, hogy lázgörbéjét továbbfolytathassa - ezek a másodpercek rendkívül szívós 
életűek és súlyosak voltak, egész kis örökkévalósággá nyúltak, és keményen, szilárdan ékelődtek be 
a nagy idő kísérteties árnyéksuhanásába...
Az ünnep alig-alig bolygatta meg a Berghof-lakók életrendjét. Már néhány nappal előtte 
felállítottak egy sudár növésű fenyőfát az étterem jobb oldali keskeny végében, a rossz orosz 
asztalnál, illata a dús étkek páráján keresztül néha-néha megcsapta a hét asztalnál étkezők orrát, s 
némelyek szívében valami mélaságfélét támasztott. December huszonnegyedikén aztán, amikor a 
vendégek vacsorához gyűltek, a fa tarka díszben pompázott, lametta, üveggolyó, aranyozott 
fenyőtoboz, aranyhálóban csüngő alma, sokféle cukorka borította, és színes viaszgyertyái az étkezés 
alatt és után is égtek. Úgy hírlett, az ágyban fekvők szobájában is kicsiny karácsonyfát gyújtottak, 
kinek-kinek a magáét. És a csomagposta is dúsan érkezett az ünnep előtti napokban. Joachim 
Ziemssen és Hans Castorp is kaptak küldeményeket távoli, mélyföldi hazájukból, szobájukban 
kiteregették a gondosan csomagolt karácsonyi adományokat: leleményesen választott 
ruhadarabokat, nyakkendőt; bőrből, nikkelből készült luxustárgyakat, valamint rengeteg ünnepi 
süteményt, diót, almát, marcipánt; az élelmicikkeket kétkedő pillantással méregették, s nyilván 
felmerült bennük a kérdés, vajon mikor érkezhet el idefenn a pillanat, hogy ezeket megízleljék. 
Hans Castorp csomagját, amint tudta, Schalleen állította össze, s ugyancsak ő szerezte be az 
ajándékokat, miután nagybátyáival tüzetesen megbeszélte a dolgot. James Tienappel levelet is írt, 
merített magánlevélpapíron, de gépírással ; mindhármuk legjobb ünnepi és gyógyulási kívánságait 
tolmácsolta, és helyes gyakorlati érzékkel mindjárt a hamarosan esedékes újévi jókívánságokat is 
hozzáfűzte; egyébként Hans Castorp is ugyanezt tette, amikor fektében idején megfogalmazta 
Tienappel konzul címére intézett karácsonyi levelét, s orvosi leleteit is hozzámellékelte.
A fa az étteremben égett, sercegett, illatozott, s valamennyiük eszében, szívében ébren tartotta az 
ünnepi óra tudatát. Mindenki felöltözött, az urak szmokingot öltöttek, az asszonyokon egy-egy 
ékszerdarab tűnt fel, amelyet nyilván szerető férjük küldött síkföldi országokból. Clawdia Chauchat 
is levetette ezúttal az e helyütt



divatozó örök gyapjúszvettert, s társasági ruhát öltött, amelynek azonban bizonyos önkényes 
népviseleti színezete volt; orosz paraszti vagy legalábbis balkáni, talán bolgár jellegű hímzett, pici 
aranypikkelyekkel kivarrt, öves, világos ruha volt, bő redőzete szokatlanul dús puhasággal vette 
körül alakját, és kitűnően illett ahhoz, amit Settembrini úr „tatár fiziognómiá"-nak és „sztyeppi 
farkasszemek"-nek szokott nevezni. Vidám hangulat uralkodott a jó orosz asztalnál, ott durrant 
először pezsgődugó, s a példát aztán csaknem valamennyi asztalnál követték. Fiatalembereink 
asztalánál a nagynéni rendelte a pezsgőt unokahúgának meg Marusjának, és a többieket is traktálta 
vele. A válogatott finom vacsora sajtos süteménnyel és bonbonnal fejeződött be, azután feketekávét 
és likőrt szolgáltak fel; időről időre egy-egy fellobbanó fenyőgally rikácsoló, túlzott pánikot idézett 
elő, és oltó munkálatokat követelt. Settembrini, változatlan öltözékben, az ünnepi vacsora vége felé 
egy ideig a fiatalemberek asztalánál üldögélt, szájában az elmaradhatatlan fogpiszkáló; ugratta Frau 
Stöhrt, és azután az ácsfiról, az emberiség rabbijáról tartott kisebb szónoklatot, akinek állítólagos 
születésnapját ünneplik. Hogy valóban élt-e, bizonytalan. Ami azonban akkor született és 
megkezdte mai napig is szakadatlanul tartó diadalmenetét, az az egyéni lélek értékének eszméje, az 
egyenlőség eszméjével párosulva - egy szóval kifejezve: az individualista demokrácia. Erre üríti 
tehát a pohár pezsgőt, amellyel megkínálták. Frau Stöhr „kétértelműnek és lelketlennek" bélyegezte 
Settembrini úr kifejezésmódját. Tiltakozva asztalt bontott, s mivel a többi asztaltól is már 
szállingóztak kifelé, asztaltársai követték példáját.
Az esti társas életnek súlyt, jelentőséget adott, hogy átnyújtották az ajándékokat a tanácsosnak, aki 
egy félórára átjött fiával és Mylendonk főnökasszonnyal. Az átadás az optikai játékokkal fölszerelt 
kis társalgóban zajlott le. Az oroszok külön ajándéka ezüsttárgy volt, egy hatalmas kerek tányér, 
melynek közepébe a megajándékozott monogramját vésték be, s amely nyilvánvalóan teljesen 
hasznavehetetlen volt. A sezlonon - a többi vendég közös ajándékán - legalább feküdni lehetett, 
noha egyelőre még nem volt rajta se párna, se takaró, csak a puszta szövethuzat. Fejtámlája azonban 
állítható volt, és Behrens mindjárt kipróbálta; hasznavehetetlen tányérját a hóna alá fogva 
végignyúlt rajta, behunyta szemét, és hortyogott, mint a gőzfűrész, mondván, hogy ő most Fafner a 
kinccsel. Általános derültség harsant fel. Madame Chauchat is nevetett a produkción, szemét 
összehúzta, száját nyitva felejtette eközben, mindkettőt szakasztott úgy - Hans Castorp szerint -, 
mint Pribislav Hippe, amikor nevetett.
Mihelyt a főnök eltávozott, körülülték a játékasztalokat. Az orosz társaság most is bevonult a 
kisszalonba, mint mindig. Néhányan az étteremben álldogáltak a karácsonyfa körül, elnézték, ahogy 
a gyertyák egymás után kihunynak apró fémtartóikban, és majszoltak a fára aggatott édességekből. 
Az asztalokat már megterítették reggelihez; itt-ott magános vendégek ültek mellettük, távol 
egymástól, különféle pózokban felkönyökölve, elszigetelt hallgatásban.
Karácsony első napja nyirkosan, ködösen virradt fel. Felhőkben ülünk, magyarázta Behrens: köd 
nem létezik idefenn. De akár köd, akár felhő - a nedvesség mindenesetre kellemetlen volt. A hó 
felülete megolvadt, likacsossá, tapadóssá vált.
Az ember arca, keze sokkal jobban meggémberedett a kúraszolgálatban, mint derűs, fagyos időben.
A nap egy esti zenei eseménnyel vált ki a többi közül, valódi hangversenyt nyújtottak ezáltal a 
berghofbelieknek, széksorokkal, nyomtatott műsorral - dalestet, melyet egy helyben lakó s 
énektanítással foglalkozó hivatásos énekesnő adott. Estélyi ruhája kivágása alatt oldalt két 
kitüntetés díszelgett, karja pipaszárhoz hasonlított, s jellegzetesen tompa, fénytelen hangja szomorú 
következtetésekre adott alkalmat idefen ti letelepedésének okára vonatkozóan.
Lelkemben hordozom Szerelmemet...
- énekelte. A zongorista, aki kísérte, szintén a telepen lakott... Madame Chauchat az első sorban ült, 
de már a szünetben visszavonult, attól fogva tehát Hans Castorp már nyugodt lélekkel élvezhette a 
zenét (mert hát zenének mégiscsak zene volt), s az énekesnő előadásával párhuzamosan olvasta a 
dalok szövegét, amely a műsorban ki volt nyomtatva. Egy ideig Settembrini ült mellette, de azután 
ő is eltűnt, miután néhány ropogós, plasztikus megjegyzést tett a helybeli énekesnő síri bel cantó-
jára, és gúnyos megelégedését fejezte ki, hogy aznap este is oly meghitten, kedélyesen vannak 
együtt. Az őszinteség kedvéért meg kell mondanunk, hogy Hans Castorp határozottan 
megkönnyebbült, amikor mind a ketten elmentek - a keskeny szemű meg a pedagógus -, és ő 



szabadon szentelhette figyelmét a daloknak. Megelégedéssel töltötte el a gondolat, hogy a világon 
mindenütt muzsikálnak, még a legkülönlegesebb körülmények között is, valószínűleg még 
sarkvidéki expedíciókon is.
Karácsony másodnapja már semmi másban sem különbözött egy közönséges vasár- vagy akár 
hétköznaptól, csupán jelenlétének halk tudatával; és amikor ez a nap is elmúlt, akkor a karácsony is 
már a múltba tűnt, vagy - éppoly helyesen - ismét a távoli jövőbe tolódott, esztendős távolságra: 
mert ismét tizenkét hónapnak kell eltelnie, amíg visszatér a körforgásban, és ez végeredményében 
csak hét hónappal több, mint amennyit Hans Castorp már idefenn töltött.
De mindjárt karácsony után, még újév előtt, amint említettük, meghalt az úrlovas. A fiatalemberek 
Alfreda Schildknecht-től tudták meg, a szegény Fritz Rotbein ápolónőjétől, akit Berta nővérnek 
szólítottak odafenn; a folyosón beszélte el nekik a diszkréten titkolt eseményt. Hans Castorp nagy 
részvéttel hallgatta, egyrészt, mert az úrlovas tünetei legelső fenti benyomásai közé tartoztak - azok 
közé, amelyek érzése szerint első ízben hívták létre arcbőre melegreflexét, mely azóta sem akar 
belőle tágítani -, másrészt pedig erkölcsi, majdnem azt mondhatnék: egyházi, vallásos okokból. 
Sokáig tartóztatta Joachimot a folyosón, ott beszélgettek a diakonisszával, aki mohó hálával 
fogadott minden megszólítást és eszmecserét. Valóságos csoda - mondotta -, hogy az úrlovas még 
megérte az ünnepet. Réges-rég bebizonyította, hogy kemény fából van faragva, de azt már senki 
sem értette, hogy a vége felé mivel lélegzett. Igaz, napok óta már csak óriási mennyiségű oxigénnel 
tartotta fenn magát: a tegnapi napon negyven ballonnal fogyasztott, darabja hat frank! Tenger 
pénzbe kerülhetett, számítsák csak ki az urak, és amellett még az is tekintetbe veendő, hogy hitvese, 
akinek karjaiban végül is lelkét kilehelte, fillér nélkül maradt itt. Joachim helytelenítette a pazarlást. 
Mire való kínozni a beteget ilyen nyilvánvalóan reménytelen esetben, mire való mesterségesen, 
költségesen halogatni az elkerülhetetlen véget ? A betegtől nem vehető rossz néven, hogy vaktában 
fogyasztotta az életet adó drága gázt, ha ráerőszakolták. Ápolóinak ezzel szemben kutya 
kötelességük lett volna, hogy józanul gondolkozzanak, és Isten nevében útjára bocsássák, még a 
körülményektől eltekintve is, hát még ezekre való tekintettel. Az élőknek is megvannak a jogaik... 
és így tovább. Hans Castorp azonban nyomatékosan ellentmondott Joachimnak. Már majdnem úgy 
beszél, mint Settembrini - vetette szemére -, nem szánja és nem tiszteli a szenvedést. Hiszen az 
úrlovas a végén meghalt, itt vége a tréfának, az embernek kötelessége, hogy ezt belássa, és a 
haldoklónak kijár a legnagyobb tisztesség és megbecsülés - ő, Hans Castorp, nem tágít ettől az 
álláspontjától. Csak azt reméli, hogy Behrens a végén nem förmedt rá, nem hordta le kegyetlenül. 
Ó, nem, erre nem is lett volna semmi oka, válaszolta Schildknecht nővér. Igaz, az úrlovas még a 
legvégén meggondolatlan menekülési kísérletet tett, megpróbált kiugrani az ágyból, de elég volt 
figyelmeztetni szándéka céltalanságára s máris mindörökre letett róla.
Hans Castorp megtekintette a megboldogultat. Csak azért is megnézte, harcba szállt az eltitkolás 
uralkodó rendszerével, mert megvetette a többiek önző tudni-, látni-, hallani-nem-akarását, és ezzel 
a tettével ellene akart szegülni. Asztalnál megpróbálta szóba hozni a halálesetet, de a többiek 
részéről olyan egyértelmű, megátalkodott elutasítással találkozott, hogy valósággal felbőszült és 
megszégyenült. Frau Stöhr gorombán felcsattant. Hogy mi jut eszébe ilyesmiről beszélni - kérdezte 
-, és ugyan miféle gyerekszobát látogatott ? A házirend gondosan védi őket, mármint a pácienseket 
attól, hogy efféle históriákkal érintkezésbe kerüljenek, és erre jön egy ilyen tejfölösszájú, és 
hangosan fecseg róla, méghozzá éppen a sültnél, és éppen Blumenkohl doktor jelenlétében, akire 
bármelyik napon sor kerülhet. (Ezt a keze mögött suttogta.) Ha ez még egyszer megismétlődik, 
panaszt tesz. Ekkor történt, hogy a megpirongatott Hans Castorp elhatározta, s elhatározását 
nyomban szavakba foglalta: a maga részéről meglátogatja elhunyt betegtársukat, s ágya mellett 
végzett csendes imával adja meg neki a végtisztességet. Joachimot is rávette, tartson vele.
Alfreda, azaz Berta nővér közvetítésével engedélyt kaptak rá, hogy beléphessenek a halottas 
szobába, mely az övék alatt volt az első emeleten. Az ajtóban az özvegy fogadta őket, az éjszakai 
virrasztástól sápadt, kócos szőke asszonyka, zsebkendőjét szájához szorította, orra piroslott, vastag 
szövetkabátja gallérját feltűrte, mert nagyon hideg volt a szobában. A fűtést kikapcsolták, az 
erkélyajtó tárva-nyitva volt. A fiatalemberek elsuttogták, amit ilyenkor illik, majd - az özvegy 
fájdalmasan tessékelő kézmozdulatára - beljebb kerültek, tiszteletteljesen himbáló léptekkel, 



lábujjhegyen végigmentek a szobán, és megálltak a halottas ágy mellett, szemlélődésbe merülve, 
mindegyik a maga módján: Joachim katonásan, zártan, tisztelgő félmeghajlásban, Hans Castorp 
oldottan, elmerülten, kezét maga előtt összekulcsolva, fejét oldalt billentve, olyasforma arccal, mint 
ahogyan zenét szokott hallgatni. Az úrlovas feje magas párnán feküdt, teste, az életnek ez a hosszú 
esztendőkön át épült, sokszoros nemzőköre, az ágy alsó végén a takaró alatt felfelé meredő lábfejtől 
eltekintve, csak annál laposabbnak, deszkaszerűen laposnak tetszett. Térde táján virágkoszorú 
feküdt, a belőle kiálló pálmaág megérintette az úrlovas beesett mellén keresztbe tett nagy, sárga, 
csontos kezét. Sárga és csontos volt az arca is, tar koponyája, horgas orra, élesen kiálló 
járomcsontja; dús hirtelenszőke bajusza még jobban hangsúlyozta szürke, borostás arca 
beesettségét. Szeme szorosan, természetellenesen csukva volt - lezárva, állapította meg Hans 
Castorp önkéntelenül, nem behunyva: úgy mondják, ez az utolsó gyengéd szívesség, amelyet a 
halottnak tesznek, holott igazában inkább az élőknek tesznek vele szívességet, mint a halottnak. 
Idején kell ennek megtörténnie, nyomban a halál beállta után; mert ha az izmokban már előrehaladt 
a myosinképződés, nem lehet többé lezárni a szemét, a halott mereven bámul a levegőbe, és nem 
áltathatjuk magunkat a szendergés érzelmes hasonlatával.
Hans Castorp többféleképpen is elemében érezte magát, szakértő módon állt a halott ágya mellett, 
járatosan, de jámborul. „Mintha aludna" - mondta emberiességből, noha a különbség szembeötlött. 
Azután illendően tompított hangon beszélgetni kezdett az úrlovas özvegyével, érdeklődött férje 
betegségének története, utolsó
napjai és percei felől, meg arról, hogyan szállítják haza a tetemet Karintiába; érdeklődése részben 
orvosi, részben erkölcsi-vallásos részvétről, beavatottságról tanúskodott. Az özvegy osztrákosan, 
vontatott orrhangon beszélt, néha-néha felzokogott, s figyelemre méltónak találta, hogy 
fiatalemberek ennyire hajlamosak más bánatával foglalkozni ; Hans Castorp azt válaszolta, hogy 
hiszen ők is betegek, s amellett ő a maga részéről már kisgyerek korában közeli hozzátartozói 
halálos ágyánál állt, tudniillik apátlan-anyátlan árva, s így régóta bizalmas ismeretségben van a 
halállal. Milyen pályát választott, kérdezte az özvegy. Hans Castorp azt válaszolta, hogy mérnök 
volt. - „Volt?" - Igen, volt, annyiból, hogy most közbejött a betegség, egyelőre még meghatározatlan 
ideig kell idefenn tartózkodnia, s ez jelentős cezúrát, sőt talán fordulópontot jelent életében, ki 
tudja. (Joachim ijedten, fürkészve nézett rá.) És a tisztelt unokaöccse ? - Ő a katonai pályára készül, 
tisztjelölt. - Ó, mondta az özvegy, a katonai hivatás is komolyságra tanít, a katonának mindenkor 
számolnia kell azzal, hogy közelről látja a halált, és jó, ha korán hozzászokik a látványhoz. 
Köszönettel, szívélyes méltósággal bocsátotta el a fiatalembereket, magatartása tiszteletet 
parancsolt, tekintettel súlyos helyzetére s kivált a magas oxigénszámlára, amely férje után maradt. 
Az unokafivérek visszatértek emeletükre. Hans Castorpot kielégítette a látogatás, a friss 
benyomások felgerjesztették vallásos érzéseit.
- Requiescat in pace - mondotta. - Sít tihi terra levis. Re-quiem aeternam dona ei, Domine. [6] 
Látod, amikor a halálról van szó, mikor az ember holtakhoz vagy holtakról szól, megint a latin lép 
érvénybe, a latin a hivatalos nyelv ilyen esetekben, ebből is látszik, milyen különös valami a halál. 
De nem humanista udvariasságból beszél az ember latinul a halál tiszteletére, ez nem művelt 
irodalmi latinság, érted, egészen más szellem árad ebből, homlokegyenest az ellenkezője, 
mondhatnám. Ez egyházi latin, szerzetesnyelv, középkor, amolyan kongó, monoton, föld alatti 
ének... Settembrininek semmiképp sem lenne ínyére, ez nem való humanistáknak meg 
republikánusoknak meg afféle nevelőknek, egészen más szellemi irányt képvisel: a másikat. 
Nézetem szerint tisztában kell lennünk a különféle szellemi irányokkal, vagy helyesebben szólva, 
szellemi hangulatokkal; kettő van: a szabad és a vallásos. Mind a kettőnek megvan a jó oldala, 
nekem csak az a kifogásom a szabad irány, mármint a Settembrini-féle ellen, hogy mindenestül a 
magáénak tekinti az emberi méltóságot, mintha kibérelte volna. Ez pedig túlzás. A másikban is sok 
az emberi méltóság a maga módján, alkalmat szolgáltat sokféle fegyelmezett magatartásra, tisztes 
jómodorra, finom formaságra, több alkalmat, mint a „szabad" irány, noha különösen sokat 
foglalkozik az emberi gyarlósággal és gyengeséggel, és a halál, a múlandóság gondolata fontos 
szerepet játszik benne. Láttad-e már színpadon a Don Carlos-t? Akkor láttad, hogyan éltek a 
spanyol udvarnál, mikor bejön Fülöp király talpig feketében, a térdszalagrenddel meg az 



Aranygyapjúval, és lassan leveszi a kalapját, amely majdnem olyan, mint a mi keménykalapunk... 
felfelé ívelő mozdulattal veszi le a fejéről és azt mondja: „Födjék be fejüket!" [7] vagy valami 
effélét; mindez hallatlanul kimért, bízvást mondhatjuk, hanyagságról vagy lötyögős 
elengedettségről ott szó sem lehet, épp ellenkezőleg, hisz mondja is a királyné: „Másképp volt 
minden az én Párizsomban"; hát persze, mert a spanyol udvar nagyon akkurátus és körülményes, a 
királyné derűsebben szeretne élni, emberibben. De mit jelent az, hogy emberi? A spanyol 
istenfélelem, alázatos ünnepélyesség, szigorú és cirkalmas etikett nagyon méltó formája az 
emberiességnek, legalábbis szerintem, másrészt pedig az „emberi" szóval mindenféle lomposságot 
és nyimnyámságot is takargathatunk, ebben, gondolom, igazat adsz nekem.
- Föltétlenül - mondta rá Joachim. - A nyimnyámságot meg a hanyagságot persze én sem tűröm, 
fegyelemre szükség van.
- Igen, ezt úgy mondod, mint katona, elismerem, a katonaságnál értenek az efféléhez. Az özvegynek 
igaza volt, amikor azt mondta a mesterségetekről, hogy nagyon komolyan kell venni, mert mindig 
felkészülhettek a legkomolyabb esetre, arra, hogy szembekerültök a halállal. Egyenruhátok is van, 
testhez álló, feszes, kemény állógalléros, és ez nagyban hozzájárul a bienséance-hoz, tartásotokhoz. 
Meg aztán rangsor is van nálatok, meg engedelmesség, és körülményesen tisztelegtek egymásnak, 
ez mind a spanyol szellemben történik, jámbor és hivő szellemben, és nekem ez voltaképp nagyon 
tetszik. Nekünk civileknek sem ártana, ha valamivel több lenne ebből a szellemből a modorunkban 
és a magatartásunkban, jobban szeretném, illendőbbnek találnám. Szerintem a világ, az élet valódi 
jellege szerint mindnyájunknak feketében kellene járnunk, keményített nyakfodorral, a ti kemény 
állógallérotok helyett, és komolyan, halkan, kimérten kellene érintkeznünk egymással, egy 
pillanatra sem feledve a halált... igen, így szeretném, így volna erkölcsös. Látod, ez is Settembrini 
tévedései és öntelt tetszelgései közé tartozik, milyen jó, hogy így beszélgetés közben eszembe jut. 
Azt hiszi, nemcsak az emberi méltóságot bérelte ki, hanem az erkölcsöt is, a „gyakorlati 
életmunkájával" meg a haladás szellemében tartott vasárnapi ünnepségeivel (mintha az embernek 
éppen vasárnap nem volna egyéb dolga, mint a haladást ünnepelni!), és a szenvedés rendszeres 
kiirtásával... erről te egyébként nem tudsz semmit, de nekem elmondta okulásul... egyszóval 
rendszerezve akarja kiirtani a szenvedést, egy lexikon segítségével. És ha én ezt éppenséggel 
erkölcstelennek gondolom, akkor mi történik? Neki persze nem mondom, hiszen agyonbeszél a 
plasztikus tájszólásával, és mindenre azt mondja: „Óva intem, mérnök úr!" De gondolnia csak 
szabad az embernek, amit akar.....Adja meg nekünk a gondolat
szabadságát!" Mondok neked valamit - tette hozzá Hans Castorp. Időközben fölértek Joachim 
szobájába, és Joachim fekvőkúrához készülődött. - Elmondom neked, mi a tervem. Mi itt haldoklók 
tőszomszédságában lakunk, csupa szenvedés és végső nyomorúság közepette, de nemcsak hogy úgy 
teszünk, mintha semmi közünk se volna hozzá, hanem még kímélnek és védelmeznek is, nehogy 
valamiképp érintkezésbe kerüljünk a bajjal, és valamit is meglássunk belőle; az úrlovast is 
bizonyosan majd titokban viszik el, amikor uzsonnázunk vagy reggelizünk. Szerintem ez 
erkölcstelen. Lám, Frau Stöhr dühbe gurult, amikor csak éppen megemlítettem a halálesetet, hát ez 
már olyan butaság, hogy több a soknál, akármilyen műveletlen, még ha azt hiszi is, hogy a „Halkan, 
halkan, jámbor dallam" a Tannhauser-ben fordul elő, ahogy a minap az asztalnál mondta, azért 
valamivel erkölcsösebben érezhetne, és a többiek is. Én pedig most elhatároztam, hogy a jövőben 
többet törődöm a házban levő súlyos betegekkel és moribundusokkal, ez nekem is jót fog tenni, már 
ez a mostani látogatásunk is bizonyos értelemben jót tett. Az a szegény Reuter a huszonhetes 
szobából, akit az ittlétem első napjaiban egyszer az ajtón át láttam, bizonyosan réges-rég megtért ad 
penates, és titokban elszállították; már akkor is olyan túlzottan nagy volt a szeme. De vannak 
helyette mások, tele van a ház, új betegekben soha sincsen hiány, Alfreda nővér vagy a 
főnökasszony, vagy akár Behrens majd bizonyára segít nekünk kapcsolatot teremteni, nem lesz itt 
semmi nehézség. Tegyük fel, egy moribundusnak születésnapja van, megtudjuk, hiszen nem nehéz 
megtudakolni... és küldünk az illetőnek, akár férfi, akár nő, egy cserép virágot a szobájába, két 
ismeretlen kolléga figyelmességeként, mielőbbi gyógyulást kívánva... a „gyógyulás" szó mint 
udvarias formula mindig helyénvaló. Akkor aztán mégis megsúgják a nevünket az illetőnek, és az 
illető úr vagy hölgy gyengeségében szívélyes üdvözletet küld nekünk az ajtón keresztül, vagy talán 



egy percre meghív a szobájába, és egy-két emberi szót váltunk vele, mielőtt oszlásnak indul. Így 
képzelem. Egyet-értesz? A magam részéről föltétlenül véghezviszem a tervemet.
Joachimnak nemigen volt kifogása unokabátyja szándéka ellen. Mindössze ennyit mondott:
- Ellenkezik a házirenddel. Bizonyos tekintetben vétesz ellene. De ha annyira kívánod, Behrens 
kivételes esetekben majd csak megadja az engedélyt, legalábbis remélem. Az orvosi érdeklődésedre 
is hivatkozhatsz.
- Igen, többek közt arra is - mondotta Hans Castorp; mert kívánsága valójában sokféle bonyolult 
indítékból fakadt. A szanatóriumban uralkodó önzés ellen való tiltakozás csupán egy volt a sok 
közül. Belejátszott szellemének az a szükséglete is, hogy komolyan vehesse, tisztelhesse a 
szenvedést és a halált; a súlyosakhoz és a haldoklókhoz való közeledéstől erőt és elégtételt remélt e 
szükségletének, amelyet máskülönben lépten-nyomon, naponta és óránként sokszoros sérelmek 
értek, s ezek a sérelmek fájdalmasan megerősítették Settembrini úrnak bizonyos ítéleteit. Példa 
fölös számmal kínálkozik erre az állításunkra; ha Hans Castorpot megkérdezték volna, talán 
elsősorban olyan személyekre utal a berghofbeliek közül, akik bevallottan egyáltalán nem is voltak 
betegek, hanem önként éltek idefenn, a kissé megtámadott szervezet hivatalos ürügyével, a 
valóságban azonban csupáncsak szórakozásukra és azért, mert a betegek életformája megfelelt 
nekik. Ilyen volt például a futólag már említett özvegy Hessenfeldné, egy temperamentumos 
asszony, akinek a fogadás volt a szenvedélye: állandóan fogadott az urakkal, mindenbe és mindenre 
fogadásokat kötött, a másnapi időjárásra, a következő étkezéskor felszolgálandó fogásokra, az 
általános kivizsgálások eredményére, meg arra, hogy ki hány hónapot kap, bizonyos bob-, 
jégszánkó-, korcsolya- vagy síbajnokokra a sportversenyeknél, a vendégek közt szövődő szerelmi 
históriák lefolyására, és még száz meg száz jelentéktelen és közömbös dologra; fogadott 
csokoládéba, pezsgőbe meg kaviárba, amit aztán ünnepélyesen elfogyasztottak a vendéglőben - 
fogadott pénzbe, mozijegybe, sőt még csókba is, adandó és kapandó csókokba; egy szó mint száz, 
ezzel a szenvedélyével sok feszültséget, mozgalmat vitt az étterem életébe, de a fiatal Hans Castorp 
természetesen komolytalannak érezte viselkedését, sőt a hölgy puszta jelenlétében is e szenvedéssel 
teli intézmény méltóságának csorbulását látta.
Mert Hans Castorp mindenképpen arra törekedett lelkében, hogy az intézmény méltóságát 
védelmezze, s önmaga előtt fenntartsa, bármily nehezére esett is, ez immár csaknem félesztendős 
tartózkodása után a „fentiek" körében. Ahogy hovatovább betekintett életmódjukba és viselt 
dolgaikba, erkölcseikbe és nézeteikbe, e téren tett tapasztalatai igen kevéssé támasztották alá 
jóakaratát. Ott volt az a két, tizenhét és tizennyolc esztendős csenevész piperkőc, akiket „ Max és 
Moritz"-nak hívtak, s akiknek minden esti kiruccanásairól sokat tudott a helybeli fáma: pókereztek 
és hölgytársaságban dőzsöltek. Néhány napja, vagyis körülbelül egy héttel újév után (mert nem 
szabad elfelejtenünk, hogy mialatt elbeszélésünket folytatjuk, az idő megállás nélkül halad tovább a 
maga csendesen áramló módján) reggelinél az a hír terjedt el, hogy a fürdőmester a két sihedert 
aznap reggel gyűrött szmokingban találta ágyán fekve. Hans Castorp is nevetett rajta; ez is 
megcsúfolta ugyan jóakaratát, de ez semmi sem volt a jüterbogi Einhuf ügyvéd viselt dolgaihoz 
képest. Ez a kecskeszakállas, fekete szőrös kezű negyvenes férfi egy idő óta a meggyógyult svéd 
dalia helyét foglalta el Settembrini asztalánál, s nem elég, hogy minden éjjel berúgva jött haza: 
egyik nap végképp letett a hazajövésről, és valahol a réten találták meg alva. Veszedelmes 
kapcabetyár hírében állt, Frau Stöhr ujjal mutogatott arra a fiatal hölgyre (a síkföldön egyébként 
vőlegénye is volt), akit egy bizonyos órában Einhuf
szobájából látott kilépni, s egyetlen ruházata egy bunda volt, mely alatt mindössze egy 
reformnadrágot viselt. Ez botrányos volt, nemcsak általános erkölcsi szempontból, hanem botrányos 
és sértő Hans Castorp személyes szemszögéből, szellemi fáradozásainak értelmében. Mindehhez 
járult még az is, hogy Einhuf ügyvéd személyére gondolva menthetetlenül eszébe jutott Franzchen 
Oberdank, az a simára kefélt hajú szolid leányka, akit néhány héttel azelőtt hozott fel az édesanyja, 
egy tisztes vidéki nagyasszony. Franzchen Oberdank megérkezésekor és még az első kivizsgálás 
után is könnyű betegnek számított; de azután vagy hibát követett el, vagy azon esetek közé 
tartozott, amelyeknél a levegő az első időben nem a betegség ellen, hanem inkább a betegségnek 
dolgozik; vagy talán holmi intrikákba, izgalmakba bonyolódott a kicsike, s ezek ártottak meg neki: 



elég az hozzá, négy héttel megérkezése után, újabb orvosi vizsgálatról jövet belépett az ebédlőbe, 
retiküljét a levegőbe dobta, és csengő hangon, ujjongva felkiáltott: „Hurrá, egy esztendeig itt kell 
maradnom!" - amire az egész teremben homéroszi kacagás harsant fel. Két héttel később azonban 
szárnyra kelt a hír, hogy Einhuf ügyvéd gazember módjára viselkedett Franzchen Oberdankkal. A 
„gazember" kifejezés egyébként a mi számlánkra íródik, vagy legalábbis Hans Castorpéra, mert 
akik a hírt terjesztették, azokat nem ingerelte ilyen erős szavakra - nyilván nem tartották lényege 
szerint eléggé újszerűnek; meg aztán vállvonogatva hozzátették, hogy elvégre is kettőn áll a vásár, s 
feltehetően semmi sem történt az egyik részvevő óhaja vagy akarata ellenére, Frau Stöhr legalábbis 
ilyen értelemben foglalt állást, és mondott erkölcsi ítéletet a kérdéses ügyben.
Karoline Stöhr kétségbeejtő volt. Mi sem zavarta jobban Hans Castorpot jámbor és jó szándékú 
szellemi buzgólkodásában, mint ennek az asszonynak a léte és lénye. Elképesztő műveletlensége 
már magában is elégséges lett volna. „Szpihológiát" mondott „lélektan" helyett, „imperatens"-nek 
nevezte a szemtelent, és a napfogyatkozást létrehozó csillagászati folyamatokról képtelen 
badarságokat adott elő. Az óriási hótömegekről kijelentette, hogy valóságos „kalamárist" jelentenek, 
s egy napon Settembrini urat ejtette hosszan tartó ámulatba azzal a közlésével, hogy most egy olyan 
könyvet vett ki a szanatórium könyvtárából, amely Settembrini urat is érdekelheti, tudniillik 
„Benedetto Cenelli életrajzát Schiller fordításában". Hans Castorpot az is idegesítette, hogy sűrűn 
használt elcsépelt, ordenáré és divatos szólamokat, mint például: „Ez a teteje!" meg: „Ne is izgass!" 
És mikor a „ragyogó" jelző, amelyet a divat sokáig alkalmazott „kitűnő" vagy „kiváló" helyett, 
végképp kilúgozódott, megfakult, prostituálódott, tehát elavult, akkor Frau Stöhr a legújabbat kapta 
fel, tudniillik a „tüneményes" szót, és attól fogva gúnyolódva vagy komolyan, de mindent 
tüneményesnek mondott, a szánkópályát, a tésztát s önnön testmelegét, ami határozottan 
gusztustalan volt. Ehhez járult mérhetetlen pletykaéhsége. Még hagyján, ha azt híresztelte, hogy 
Frau Salomon aznap drága csipke fehérneműt visel, mert orvosi vizsgálatra rendelték, és az 
alsóneműjével vág fel az orvosok előtt: ebben volt valamelyes igazság. Hans Castorpnak is az volt a 
benyomása, hogy a hölgyek, eredményétől teljesen függetlenül, élvezik magát a vizsgálatot, és 
kacéran kiöltöznek tiszteletére. De mit szóljon az ember Frau Stöhrnek ahhoz az állításához, hogy a 
hátgerinc-tuberkulózisra gyanús Frau Redischnek (Posenból) hetenként egyszer tíz percig anyaszült 
meztelenül kell fel-alá masíroznia Behrens előtt a rendelőben? Ez az állítás csaknem olyan 
valószínűtlen volt, mint amilyen botrányos, de Frau Stöhr váltig bizonygatta és erősítgette; igazán 
érthetetlen volt, hogy szegény miért pazarol az effélére annyi buzgalmat, nyomatékot, 
okvetetlenkedést, mikor épp elég gondot okozhat neki a saját állapota. Időről időre gyáva, siránkozó 
aggodalom rohanta meg, ennek oka állítólag fokozódó „ernyedtsége" volt vagy felfelé ívelő 
lázgörbéje. Zokogva jött le asztalhoz, rücskös piros arca könnyben úszott, zsebkendőjébe hüppögve 
közölte, hogy Behrens ágyba akarja dugni, de ő tudni szeretné, mit mondott a háta mögött, mi baja 
igazából, hogy áll a dolga, szembe akar nézni az igazsággal! Legnagyobb rémületére egy napon 
észrevette, hogy ágya lábbal a főbejárat felé áll, és ettől szinte görcsöket kapott. Dühét, elborzadását 
nem értették meg minden további nélkül, Hans Castorp éppenséggel nem fogta fel, miről van szó. 
No és? Hogyhogy, miért? Miért ne állhatna az ágy úgy, ahogy áll? - De hát nem érti, az Istenért?! 
Lábbal előre! - Frau Stöhr kétségbeesett patáliát csapott, ágyát azonnal meg kellett fordítani, noha 
attól fogva szemben feküdt a fénnyel, ami föltétlenül zavarta álmát.
Mindez komolytalan volt, kevéssé kedvezett Hans Castorp jámbor szellemi szükségleteinek. 
Különösen nagy hatást tett rá egy ijesztő eset, amely akkortájt történt étkezés közben. Új beteg 
érkezett, egy Popow nevű tanár, sovány, csendes férfi, aki éppoly csendes és sovány 
menyasszonyával a jó orosz asztalnál kapott helyet. Ebéd közben egyszer csak kiderült róla, hogy 
epilepsziás, mert heves rohamot kapott, azzal a bizonyos felkiáltással, amelynek démoni, emberen 
túli jellegét már sokszor leírták, a földre zuhant, és szörnyű görcsökben, karját-lábát dobálva 
fetrengett széke mellett. Az ijedelmet fokozta, hogy éppen halat szolgáltak fel, s még attól is 
tarthattak, hogy Popow önkívületében megfullad egy szálkán. Leírhatatlan kavarodás támadt. A 
hölgyek, legelöl Frau Stöhr - de a többiek, Salomon, Redisch, Hessenfeld, Magnus, Iltis, Levi 
asszonyok és kisasszonyok sem maradtak el mögötte - olyan állapotba kerültek, hogy némelyek 
szinte versenyre keltek Popow úrral. Fülsiketítően sikoltoztak. Mindenfelé görcsösen behunyódó 



szemek, tátott
szájak, görcsösen kitekeredő felsőtestek látszottak. Egy hölgy jobbnak látta, hogy csendes ájulásba 
merüljön. Többen fuldokolni kezdtek, mivel mindenkit rágás, nyelés közben ért a szörnyű jelenet. A 
vendégek egy része kifelé menekült a rendelkezésre álló kijáratokon át, még a verandaajtókon is, 
noha nyirkos hideg volt odakinn. Az esetnek ijesztő volta mellett azonban sajátosan 
megbotránkoztató jellege is volt, mégpedig egy mindenkinél jelentkező általános gondolattársítás 
miatt, amely Krokowski doktor legutóbbi előadásához kapcsolódott. Az analitikus ugyanis a 
szerelemről mint kórokozó hatalomról tartott fejtegetései során a legutóbbi hétfőn épp a 
nyavalyatörésről beszélt, és ezt a betegséget, amelyet az emberiség az analízis előtti időkben 
felváltva hol jóserejű szent megpróbáltatásnak, hol sátáni megszállottságnak tekintett, félig költői, 
félig kérlelhetetlenül tudományos szavakkal a szerelem ekvivalensének, az elme orgazmusának 
mondotta, egyszóval olyan értelemben gyanúsította, hogy hallgatói Popow tanár jelenését, 
Krokowski doktor előadásának ezt az illusztrálását, nem nézhették egyébnek, mint garázda 
megnyilatkozásnak, titokzatos botránynak, s a hölgyek leplezett menekülésében holmi 
szeméremérzet fejeződött ki. A tanácsos maga is jelen volt az étkezésnél, Mylendonk főnökasszony 
meg néhány markos vendég segítségével ő vitte ki az elkékült, habzó, merev és görcsös 
eszméletlenségben fekvő beteget a teremből a hallba; az orvosok, a főnökasszony és az 
ápolószemélyzetnek még néhány tagja hosszabb ideig fáradozott odakinn a beteggel, azután 
hordágyon elvitték. Nem sokkal később pedig ott látták Popow urat szerényen és derűsen, 
ugyancsak szerény és derűs menyasszonyával, a jó orosz asztalnál: visszatért, s mintha mi sem 
történt volna, folytatta ebédjét!
Hans Castorp a tiszteletteljes riadalom külső jeleivel nézte végig az esetet, lelke mélyén azonban - 
Isten bocsássa meg neki - ezt sem érezte komolynak. Igaz, Popow megfulladhatott volna a halon, de 
hiszen nem fulladt meg, hanem eszméletlen dühöngése, kéjvonaglása közepette titokban talán 
mégis vigyázott egy kicsikét. Most pedig derűsen ült a helyén, folytatta az étkezést, és úgy tett, 
mintha sosem viselkedett volna őrjöngő dervis vagy féktelenül tomboló iszákos módjára, talán nem 
is emlékezett rá. De egész megjelenése sem volt alkalmas, hogy növelje Hans Castorpnak a 
szenvedés iránt érzett tiszteletét; nem, Popow megjelenése is csak a komolytalan léhaság 
benyomásainak számát növelte, márpedig Hans Castorp lelkében berzenkedett e benyomások ellen, 
s mindenáron ellensúlyozni kívánta őket, amikor a házi szokásokkal dacolva közelebbi kapcsolatra 
akart lépni a súlyosakkal meg a moribundusokkal.
Az unokatestvérek emeletén, nem messze tőlük, feküdt egy Leila Gerngross nevű fiatal kislány, aki 
Alfreda nővér közlése szerint fél lábbal a sírban volt. Tíz nap leforgása alatt négy súlyos vérzése 
volt, szülei is feljöttek, hogy még élve hazavigyék, de ez már nem látszott keresztülvihetőnek, a 
tanácsos szerint szegényke nem volt már szállítható állapotban. Tizenhat-tizenhét esztendős lehetett. 
Hans Castorp elérkezettnek látta az alkalmat, hogy megvalósítsa tervét a virággal meg a gyógyulási 
jókívánságokkal. Leilának nem volt ugyan születésnapja, s azt emberi előrelátás szerint már nem is 
éri meg, mivel - amint Hans Castorp megtudta - tavaszra esik; nézete szerint azonban ez a 
körülmény nem tarthatta vissza irgalmas hódolatnyilvánításától. Egyik délelőtti sétájuk alkalmával 
Joachimmal bement a Gyógyszálló mellett levő virágüzletbe, melynek nyirkos-földes, illatterhes 
levegőjét megindultan szívta be, vásárolt egy csinos hortenziatövet, és felküldette a kis 
haldoklónak, név nélkül, egy kártyával, melyre csak ennyit írt: „Mielőbbi gyógyulást kíván két 
lakótársa." Örömest intézkedett, kellemesen elhódította a bolthelyiség langyos melege, növényi 
kipárolgása; a kinti hideg után könnyezett a szeme, szíve dobogott, kalandos és hasznos 
vakmerőségnek érezte szerény vállalkozását, titokban szimbolikus jelentőséget tulajdonított neki.
Leila Gerngrossnak nem volt külön ápolónője, Mylendonk kisasszony meg az orvosok közvetlenül 
viselték gondját, de Alfreda nővér is bejáratos volt hozzá, s ő hozott hírt a fiatalembereknek 
figyelmességük hatásáról. A kislány, reménytelen helyzete korlátjai közé szorítva, gyerekesen örült 
az idegen üdvözletnek. A virág ágya mellett állt, szemével-kezével simogatta, ügyelt rá, hogy 
megöntözzék, s elkínzott tekintete rajta csüngött még kínos, fojtogató köhögési rohamai közben is. 
Szülei, Gerngross nyugállományú őrnagy és felesége, ugyancsak meghatottan, örömmel fogadták a 
küldeményt, s mivel senkit sem ismertek a házban, és még csak meg sem kísérelhették, hogy 



megtalálják az adományozót, Schildknecht nővér, amint megvallotta, nem állta meg, hogy a 
névtelenség fátylát föl ne lebbentse, és el ne árulja a küldők kilétét. Mindhárom Gerngross általa 
üzente, kérik a fiatalemberek bemutatkozó látogatását, hogy kifejezhessék köszönetüket, így hát az 
unokafivérek harmadnap a diakonissza vezetésével lábujjhegyen beléptek Leila 
betegszobácskájába.
Bájos, szőke, valódi nefelejcskék szemű teremtés volt a haldokló, s noha iszonyú vérveszteséget 
szenvedett, és csupán egészen csekély maradék ép tüdőszövettel lélegzett, inkább törékenynek 
látszott, semmint elesettnek. Megköszönte a virágot, és kissé fénytelen, de kellemes hangon 
társalgott. Rózsás pír támadt s időzött arcán. Hans Castorp a jelenlevő szülők és a kislány előtt úgy 
indokolta cselekedetét, amint azt tőle elvárták, s bizonyos fokig bocsánatot kért miatta; halkan, 
megindultan, gyengéd tisztelettel beszélt. Nem sok hiányzott hozzá, hogy letérdeljen Leila ágya 
mellett - lelki hajlandósága mindenesetre megvolt hozzá; és sokáig szorongatta Leila kezecskéjét, 
noha a forró kis kéz nemcsak nyirkos, hanem valósággal vizes volt,
mert a szegény gyermek mértéktelenül izzadt; állandóan annyi vizet termelt, hogy teste réges-rég 
elszáradt, összeaszott volna, ha mértéktelen limonádéfogyasztással nem billenti többé-kevésbé 
helyre a mérleget; most is egy tele kancsóval állt belőle az éjjeliszekrényén. A szülők, amilyen 
bánatosak voltak, az illendőség szabályai szerint vitték a rövid ideig tartó társalgást, a fiatalemberek 
személyi körülményei felől érdeklődtek, meg más effélékről beszélgettek. A vállas, alacsony 
homlokú, busa bajszú őrnagy, daliás testalkatával szembeszökőn ártatlan volt leánya hajlamában és 
fogékonyságában a betegség iránt; ezért inkább feleségét lehetett okolni, egy határozottan 
sorvadásos típusú kis asszonykát, akinek lelkiismeretét szemlátomást nyomta is ez az örökség. 
Amikor tudniillik Leilán tíz perc múlva kiütköztek a fáradtság vagy inkább a túlhajtott izgalom jelei 
(arcának rózsapírja elmélyült, nefelejcsszeme aggasztóan fénylett), és az unokafivérek Alfreda 
nővér figyelmeztető pillantására elbúcsúztak, Frau Gerngross kikísérte őket a folyosóra, és 
önvádakban tobzódott; Hans Castorpot megrendítette önmarcangolása. Ő az oka mindennek, 
hajtogatta kétségbeesetten; csakis tőle örökölhette szegény gyermek, férjének semmi köze hozzá, 
semmi része benne. De higgyék el, neki is csak múló formában volt vele dolga, csak egy kicsit, 
felületesen volt beteg, rövid ideig, fiatal lány korában. Azután leküzdötte a bajt, tökéletesen 
meggyógyult, efelől biztosították; mert férjhez akart menni, és élni akart, és sikerült is, épen, 
gyógyultan lépett házasságra aranyos, szálfa-erős férjével, aki a maga részéről soha még csak nem 
is gondolt ilyesféle históriákra. De szegény, akármilyen tiszta és erős, mégsem akadályozhatta meg 
a szerencsétlenséget; mert gyermeküknél újra felbukkant a szörnyűség, az elfeledett, eltemetett rém, 
és a gyermek, lám, nem bír vele, belepusztul, pedig ő, az anyja, megküzdött vele, s érett korára nem 
fenyegeti veszély. Meghal szegény, drága gyermek, az orvosok feladták, és ő, egyedül ő az oka 
mindennek az előéletével.
A fiatalemberek vigasztalni próbálták, esetleges szerencsés fordulatról beszéltek. De az asszony 
csak felzokogott, és mindenesetre még egyszer megköszönt nekik mindent, a hortenziát is, meg azt 
is, hogy látogatásukkal egy kicsit elszórakoztatták és megörvendeztették a gyermeket. Ott fekszik 
szegényke, kínlódva, magánosan, míg más fiatal lányok élvezik az életüket, és csinos fiatal urakkal 
táncolnak - mert hiszen a betegség nem öli ki az emberből az efféle vágyakat. És a fiatalemberek 
egy kevés napfényt vittek az életébe, Istenem, talán az utolsót. A hortenzia olyan volt neki, mint egy 
báli siker, a csevegés a két jó kiállású gavallérral pedig mint egy kellemes kis flirt, ezt ő - az anyja - 
csalhatatlanul meglátta rajta.
Ez már kínosan érintette Hans Castorpot, kivált mert az őrnagyné a „flirt" szót nem ejtette ki 
helyesen, azaz nem „flört"-nek mondta, angolosan, hanem „flirt"-nek, i-vel, és ez szerfölött 
bosszantotta Hans Castorpot. Azonkívül nem tekintette magát jó kiállású gavallérnak, hanem orvosi 
és vallásos elgondolásokkal látogatta meg a kis Leilát, tiltakozásul a szanatóriumban uralkodó 
önzés ellen. Egy szó mint száz, kissé elkedvetlenítette a látogatás végső kicsengése, már 
amennyiben az őrnagyné felfogásáról volt szó; egyébként azonban megélénkítette, felpezsdítette 
szándékának keresztülvitele. Különösen két benyomás hagyott mély nyomot lelkében, szívében: a 
virágüzlet illatos földszaga és Leila nedves kezecskéje. És mivel a kezdet ilyen biztató volt, még 
aznap megállapodott Alfreda nővérrel, hogy meglátogatja betegét, Fritz Rotbeint, aki rettenetesen 



unatkozott ápolónője társaságában, holott a jelek szerint már csak nagyon kevés ideje volt hátra.
A derék Joachim kénytelen-kelletlen vele tartott. Hans Castorp hajtóereje, karitatív 
vállalkozószelleme legyőzte unokaöccse vonakodását, Joachim ezt legföljebb hallgatással, 
szemlesütéssel érvényesíthette, mert megindokolni nem tudta volna, hacsak nem tanúsítja a 
keresztyén felebaráti szeretet hiányát. Hans Castorp ezt pontosan látta és kihasználta. Értette 
Joachim kedvetlenségének katonai okait is. De ha ő maga mégis megélénkült e vállalkozásoktól, ha 
boldogítónak s amellett hasznosnak érezte őket? Akkor hát nem tehetett egyebet: át kellett lépnie 
Joachim néma ellenállásán. Vele együtt mérlegelte, vajon küldhetnek vagy vihetnek-e a fiatal Fritz 
Rotbeinnek is virágot, noha ez a moribundus a férfinemhez tartozott. Erősen kívánta, hogy 
vihessenek; a virág - szerinte - hozzátartozott a dologhoz, a lilás-rózsaszínű, szépen formált 
hortenzia hatását is roppantul élvezte, s így elhatározta, hogy Rotbein letális állapota végül is 
semlegesíti nemét, s nem is kell, hogy születésnapja legyen, anélkül is kaphat virágot, mivel a 
haldokló minden további nélkül állandóan úgy kezelendő, mint a születésnapi ünnepelt. E döntés 
után tehát ismét fölkereste öccsével a virágüzlet földszagú, meleg, párás levegőjét, és frissen 
permetezett, illatos rózsa-, szegfű- meg violacsokorral lépett be Rotbein úr szobájába, Alfreda 
Schildknecht vezetésével, aki a fiatalembereket bejelentette.
A súlyos beteg még húszesztendős sem volt, de már kissé őszült és kopaszodott; viaszsápadtan, 
soványan feküdt az ágyban, keze, orra, füle feltűnő nagynak látszott. Könnyekig meghatotta a 
látogatás, a változatosság; elesettségében valóban elpityeredett egy kissé, amikor két vendégét 
üdvözölte, és átvette a virágcsokrot, de azután a bokrétával kapcsolatban nyomban - ha tompa, 
suttogó hangon is - az európai virágpiacról s annak még mindig egyre emelkedő forgalmáról kezdett 
beszélni, a nizzai, cannes-i kertészetek hatalmas exportjáról, a vagonrakományokról és postai 
küldeményekről, amelyek naponta indulnak e helyekről a világ minden tájára, Párizs, Berlin 
nagybani piacairól, Oroszország virágellátásáról. Mert Rotbein úr kereskedő volt, s érdeklődése, 
amíg élt, ezen a területen mozgott. Apja, a koburgi babagyáros, Angliába
küldte őt kiképzésre, közölte suttogva látogatóival, s ott betegedett meg. Lázas betegségét azonban 
tífusznak nézték, és aszerint kezelték, azaz szigorú diétán tartották őt, s ettől ijesztően leromlott. 
Idefenn aztán már szabad volt ennie, és megtette, ami tőle tellett: arca verejtékében táplálkozott, 
ágyában ülve. De már késő volt, a betegség, sajnos, beleire is átterjedt, hiába küldenek hazulról 
füstölt nyelvet, angolnát, már nem tűri a gyomra. Behrens most odasürgönyözte az apját, a 
napokban érkezik Koburgból, mert döntő beavatkozásra készülnek nála, bordareszekcióra, 
mindenesetre meg akarják kísérelni, noha a sanszok elenyészően csekélyek. Rotbein erről is nagyon 
tárgyilagosan suttogott, a műtétet is üzleti oldaláról fogta fel; amíg él, addig ebből a szemszögből 
nézi a dolgokat. A költségeket - suttogta - ezer frankban állapították meg, a gerincvelői 
érzéstelenítést is beszámítva; tudniillik jóformán az egész mellkast reszekálni kell, hat vagy nyolc 
bordát, és kérdés, hogy a befektetés kifizetődik-e. Behrens rábeszéli, de az ő érdeke egyértelmű, az 
övé - Fritz Rotbeiné - azonban kétséges, és az ember nem tudhatja, nem tenné-e jobban, ha bordái 
birtokában szép nyugodtan meghalna.
Nehéz volt tanácsot adni. A látogatók azzal érveltek, hogy a tanácsos kiváló sebészi képességét is 
bele kell kalkulálni az esélyekbe. Végül is megegyeztek benne, hogy a hamarosan megérkező idősb 
Rotbein szavazatát fogadják el döntőnek. Búcsúzásnál a fiatal Fritz megint könnyezett egy sort, és 
noha csak elesettségében tette, könnyei furcsa ellentétben állottak gondolkozás- és beszédmódjának 
rideg tárgyilagosságával. Kérte, hogy az urak ismételjék meg látogatásukat, és ők készségesen 
megígérték, de már nem jutottak hozzá. Aznap este ugyanis megérkezett a babagyáros, másnap 
délelőtt végrehajtották a műtétet, műtét után pedig a fiatal Fritz már nem volt fogadóképes. Két 
nappal később Hans Castorp Joachimmal együtt a folyosón arra jártában meglátta, hogy Rotbein 
szobájában nagytakarítást végeznek. Alfreda nővér kis kofferével már elhagyta a Berghof-
szanatóriumot, mert sürgősen egy másik moribundushoz hívták, egy hasonló intézetbe, és csíptetője 
szalagját füle mögé téve, sóhajtva elsietett, lévén ez az egyetlen lehetőség, amely számára nyílt.
Elhagyott, megüresedett szoba, amelyben nyitott ajtók mellett takarítanak, a bútorokat egymásra 
tornyozva - ez a sokatmondó látvány olyannyira megszokottá vált, az ember annyiszor látta az 
étterembe vagy a szabadba menet, hogy már nemigen mondott sokat, különösen ha az ember annak 



idején maga is egy ilyen módon megüresedett és kitakarított szobában telepedett meg, és otthonossá 
vált benne. Néha tudta az ember, hogy ki lakott a megüresedett szobában, és akkor mindenképpen 
elgondolkozott rajta; így ebben az esetben is, meg egy héttel utóbb is, amikor Hans Castorp arra 
haladtában a kis Gerngross lány szobáját pillantotta meg hasonló állapotban. Értelme az első 
pillanatban vonakodott befogadni a sürgés-forgás valódi jelentését. Csak állt és nézett, 
megdöbbenten és lesújtva, amikor történetesen épp arra ment Behrens tanácsos.
- Itt állok, és látom, hogy takarítanak - mondotta Hans Castorp. - Jó reggelt, tanácsos úr. A kis 
Leila...
- Hja... - válaszolt Behrens, és vállat vont. Rövid hallgatás után, melyben a mozdulat értelme tovább 
gyűrűzött, hozzátette: - Amint hallom, kapuzárás előtt még gyorsan egy kicsit udvarolt neki. 
Helyes! Nagyon tetszik nekem, hogy így foglalkozik a kalickába zárt füttyös madárkáimmal, 
amilyen viszonylag virgonc állapotban van. Elég szép vonás a maga részéről, nocsak semmi 
szabódás, ami igaz, az igaz, ez eléggé szép vonás a jellemrajzában. Akarja, hogy itt-ott egy kicsit 
egyengessem az útját? Van énnekem raktáron még mindenféle jómadaram, ha érdekli. Most például 
a „túltöltött" páciens-nőmhöz megyek egy ugrásra. Akar velem jönni? Bemutatom, mint részvevő 
sorstársat.
Hans Castorp azt mondta, a tanácsos úr a szájából vette ki a szót, pontosan azt ajánlotta fel, amit ő 
éppen kérni szeretett volna. Hálásan él az engedelemmel, és csatlakozik a tanácsos úrhoz. De ki az a 
„túltöltött" hölgy, és hogyan értelmezze ezt az elnevezést ?
- Szó szerint - válaszolta a tanácsos. - Precízen, pontosan, és a szó legszorosabb értelmében. Majd ő 
elmondja magának.
Néhány lépéssel elérték a „túltöltött" beteg szobáját. Behrens behatolt a kettős ajtón, kísérőjét 
egyelőre a folyosón váratta. Beléptekor asztmásan lihegő, de csengő és vidám kacagás hangzott fel 
odabenn, aztán becsukódott mögötte az ajtó. De Hans Castorpot, a részvevő látogatót is ugyanaz a 
kacagás fogadta, amikor Behrens néhány perccel később bebocsátotta az ajtón, és bemutatta az 
ágyban fekvő szőke hölgynek, aki kék szemével kíváncsian pillantott reá. Párnákkal feltámasztva, 
félig ülve feküdt, állandóan izgett-mozgott, és gyöngyözőn kacagott, magas, ezüstösen csengő 
hangon, s eközben levegő után kapkodott; úgy tetszett, a légszomj felizgatja, szinte csiklandozza. 
Nagyot nevetett Behrens fordulatain is, amelyekkel a látogatót bemutatta, majd búcsúzó, köszönő és 
viszontlátást kívánó szavakat kiáltott a távozó után, még integetett is neki, aztán nagyot sóhajtott, 
ezüstös futamokat kacagott, kezét batiszt hálóingében ziháló mellére támasztotta, s még a lábát sem 
bírta nyugodtan tartani. Frau Zimmermann-nak hívták.
Hans Castorp futólag ismerte látásból. Néhány hétig Salomonné meg a falánk iskolás fiú asztalánál 
ült, és mindig sokat nevetett. Aztán eltűnt, és Hans Castorp nem sokat törődött eltűnésével. „Talán 
elutazott" - gondolta, ha ugyan egyáltalában gondolt valamit ezzel kapcsolatban. Most hát itt találta, 
a „túltöltött" néven, és kíváncsian várta az elnevezés magyarázatát.
- Hahaha - gyöngyözött Frau Zimmermann pihegő kebellel, mintha csiklandoznák. - Iszonyú vicces 
ember ez a Behrens, fantasztikusan vicces és szellemes, az ember betegre neveti magát rajta. Üljön 
le, kérem, Herr Kasten vagy Herr Carsten, vagy minek is hívják, olyan vicces a neve, hahaha, 
hihihi, ne haragudjék! Üljön ide erre a székre a lábamhoz, de engedje meg, hogy rugdalózzam, nem 
tudom ha... aah! - sóhajtott tátott szájjal, s aztán tovább gyöngyözött: - Sehogy se tudom 
abbahagyni!
Majdnem csinos volt, finom metszésű, kissé éles, de kellemes vonású arca volt, kicsiny tokája. De 
ajka kékes színbe játszott, az orra hegye is hasonló színárnyalatot mutatott, valószínűleg a légszomj 
okozta. Keze, mely kellemesen karcsú volt, és jól illett hozzá a hálóing csipkemanzsettája, éppoly 
kevéssé bírt nyugton maradni, mint a lába. Nyaka lányosan sovány volt, finom kulcscsontja fölött 
„sótartó" mélyedt be, kicsinynek, fiatalosnak látszott a melle is, amely nevetéstől, légszomjtól 
állandóan nyugtalanul, küszködve hullámzott a batiszt alatt. Hans Castorp elhatározta, hogy neki is 
küld vagy visz majd szép virágot, Nizza és Cannes exportkertészeteiből, friss vízzel 
megpermetezett, illatozó virágot. Kissé aggodalmasan szekundált Frau Zimmermann hajszolt, 
pihegő derültségének.
- Egyszóval sorra látogatja itt a súlyos betegeket? - kérdezte a hölgy. - Milyen mulatságos, kedves 



gondolat, hahaha! De képzelje, én nem is vagyok súlyos, azazhogy nem voltam az, egészen 
mostanáig, ó, egy cseppet sem... Míg a minap ez a história... Hallgassa meg, és mondja meg, hogy 
hallott-e valaha ennél viccesebbet... - És levegő után kapkodva, trillázva és trallázva elbeszélte, 
hogy mi történt vele.
Kissé beteg volt, amikor feljött, persze hogy beteg volt, hisz másképp nem jött volna, talán nem volt 
éppenséggel nagyon könnyű eset, de mindenesetre inkább könnyű, mint súlyos. A pneumothorax, a 
légmell, a sebészeti technikának ez a fiatal, de máris rendkívül közkedvelt vívmánya, az ő esetében 
is nagyszerűen bevált. A beavatkozás sikerült. Állapota örvendetesen javult, férje - mert férjnél van, 
noha házassága eddigelé gyermektelen - három-négy hónap múlva várhatta haza. És akkor Frau 
Zimmermann szórakozásul kirándult Zürichbe, semmi más oka és célja nem volt útjának, mint az, 
hogy szórakozzék. No hát, kimulatta magát kedve szerint, de időközben felmerült a szükséglet, 
hogy feltöltesse magát, s e célból egy ottani orvoshoz fordult. Kellemes, vicces fiatalember, hahaha, 
hahaha, de mi történt? Túltöltötte Frau Zimmermann mellkasát! Nincs rá más kifejezés, ez a szó 
mindent megmagyaráz. Túlságosan jót akart neki, talán nem is értette amúgy igazán a dolgát, egy 
szó mint száz: Frau Zimmermann túltöltött állapotban, azaz szívdobogással és légszomjjal érkezett 
vissza - haha, hihihi! -, és Behrens dühöngve, szitkozódva azonnal ágyba dugta. Mert most ő súlyos 
beteg... nem előrehaladott, igazából, de elrontották, elfuserálták... hahaha, az arca, milyen arcot vág, 
Castorp úr? Frau Zimmermann ujjal mutatott az arcára, és úgy nevetett rajta, hogy most már a 
homloka is megkékült. De a legviccesebb az egészből - mondotta - Behrens átkozódása és 
gorombáskodása volt, már előre nevetett rajta, amikor észrevette, hogy túltöltötték. Behrens 
ráordított: „Immanens életveszélyben van", így mondta, kertelés és szépítés nélkül, micsoda 
morgómedve, hahaha, hihihi, bocsánatot kérek!
Kétségesnek látszott, hogy milyen értelemben kacag olyan gyöngyözőn a tanácsos kijelentésén: 
vajon csak a „gorombasága" miatt és azért, mert nem hisz benne, vagy pedig azért, mert elhiszi - 
végeredményben el kellett hinnie! -, és olyan szörnyen viccesnek találja magát a tényt, vagyis azt, 
hogy életveszélyben forog. Hans Castorpnak úgy tetszett, az utóbbi feltételezés az igazság, Frau 
Zimmermann valóban csak gyermeteg könnyelműségében és csirkeagya értetlensége folytán 
gyöngyözik, trillázik és trallázik; és ezt erősen helytelenítette. Mindazonáltal küldött neki virágot, 
de nem látta többé viszont a nevetős kedvű asszonykát. Néhány napig még oxigénnel tartották, 
azután pedig kilehelte lelkét táviratilag odahívott férje karjaiban; Hans Castorp a tanácsostól értesült 
róla, aki a gyászhírhez önként hozzátette: „Kolosszális egy liba volt."
Hans Castorp részvét-sarkallta vállalkozószelleme azonban a tanácsos meg az ápolószemélyzet 
segítségével már addig is további kapcsolatokat teremtett a ház súlyos betegeivel, és Joachim 
kénytelen volt vele tartani. El kellett mennie látogatóba Tous-les-deux fiához, a kisebbikhez, aki 
még megvolt, miután az első szobáját már régen kitakarították és kifüstölték H2CO-val. El kellett 
mennie azután a Teddy gyerekhez, aki nemrégiben jött fel a „Friclericianum"-nak nevezett 
nevelőintézetből, mert túlságosan súlyos esetnek bizonyult ahhoz, hogy ott tartsák. Azután Anton 
Karlovics Fergéhez, egy orosz-német biztosítóintézeti alkalmazotthoz, aki megadással és 
türelemmel viselte sorsát. Aztán a szerencsétlen s amellett rendkívül kacér Frau von 
Mallinckrodthoz, aki ugyancsak kapott virágot, mint az előbbiek, s akit Hans Castorp egyszer-
kétszer még tejbedarával is megetetett Joachimjelenlétében... Hovatovább szamaritánusok, irgalmas 
barátok hírébe kerültek; Settembrini úr egy napon szóvá is tette ezt Hans Castorpnak.
- Teringettét, mérnök úr, különös híreket hallok magáról. Jótékonykodásra adta a fejét? Jó 
cselekedetekkel akar feloldozást nyerni ?
- Szóra sem érdemes, Settembrini úr. Nincsen ebben semmi említésre méltó. Az öcsém meg én...
- Hagyja ki az öccsét a játékból! Maga a ludas, ha kettejükről beszélnek, ez kétségtelen. A hadnagy 
tiszteletet érdemlő, de egyszerű és szellemileg nem veszélyeztetett jellem, a nevelőnek nemigen 
okoz gondot. Sosem
fogja velem elhitetni, hogy ő a hangadó. Maga a jelentékenyebb, de egyben veszélyeztetettebb is 
kettejük közül. Maga az élet féltett gyermeke, ha szabad magam így kifejeznem, magával törődni 
kell. Egyébként megengedte, hogy törődjem magával.
- De mennyire, Settembrini úr. Egyszer s mindenkorra. Nagyon kedves magától. És „az élet féltett 



gyermeke" igazán szép gondolat. Mi minden nem jut eszébe egy írónak! Igazán nem is tudom, 
legyek-e büszke erre a címre, de jól hangzik, annyi bizonyos. Hát igen, mostanában a „halál 
gyermekeivel" foglalkozom, ugye, erre célzott. Itt-ott, ha ráérek, és ez igazán nem megy a kúrám 
rovására, törődöm egy keveset a súlyos, komoly esetekkel, tudja, azokkal, akik nem a 
szórakozásukért vannak itt, és nem léháskodnak, hanem meghalnak.
- Igen, ámde meg vagyon írva: hagyd, hogy a halottak temessék el az ő halottaikat - mondta az 
olasz.
Hans Castorp széttárta a két kezét, és arcával fejezte ki, hogy sok minden vagyon megírva, ez is 
meg amaz is, és így bizony nehéz a helyeset kihámozni és azt követni. A kintornás természetesen 
megint zavaró szempontot hozott föl, amint ez várható volt. De noha Hans Castorp továbbra is 
készségesen végighallgatta Settembrini úr tanításait, s hajlandó volt kötelezettség nélkül érdekesnek 
ítélni őket, és önmagát kísérletképpen pedagógiailag befolyásoltatni, az esze ágában sem volt, hogy 
holmi nevelői szempontok kedvéért lemondjon vállalkozásáról, amelyet Gerngross mamának a 
„kellemes kis flirt"-ről tett nyilatkozata ellenére, a szegény fiatal Rotbein józan kereskedőszelleme 
és a „túltöltött" hölgy ostoba trillázása ellenére is valamiképpen hasznosnak és nagy horderejűnek 
érzett.
Tous-les-deux fiát Laurónak hívták. Ő is kapott virágot, földszagú, illatos nizzai ibolyát, „két 
részvevő lakótárstól, mielőbbi gyógyulást kívánva", s mivel a névtelenség merő formasággá vált, és 
úgyis mindenki tudta, kitől erednek az adományok, a mexikói fekete-sápadt anya a folyosón maga 
szólította meg az unokafivéreket, megköszönte a virágot, és recsegő szavakkal, főként azonban 
bánatos, komor gesztusokkal meghívta őket, vegyék át személyesen fia köszönetét - de son seul et 
dernierfils qui allait mourir aussi. [8] Nyomban eleget is tettek felszólításának. Lauro meglepően 
szép fiatal férfi volt, fekete szeme tűzben égett, sasorrának cimpái vibráltak, gyönyörű ajka fölött 
fekete bajuszka serkedt; mindamellett azonban olyan színészkedőn, kérkedve viselkedett, hogy 
Hans Castorp maga is éppúgy megkönnyebbült, mint Joachim Ziemssen, amikor a betegszoba ajtaja 
ismét becsukódott mögöttük. Tous-les-deux fekete kasmírkendőjében, álla alatt megcsomózott 
fekete fátylában, rogyadozó térdekkel rótta a szobát egész idő alatt, keskeny homloka harántredőkbe 
vonva, szénfekete szeme alatt lecsüngő bőrzacskók, nagy szájának egyik sarka keservesen 
lefittyedve; időről időre odalépett az ágy mellett ülő látogatókhoz, és elismételte tragikus papagáj-
mondókáját: „Tous les dé, vous comprenez messiés... Premierement l'un et maintenant l'autre." [9] 
A szép Lauro pedig ezalatt, ugyancsak franciául, recsegő, dörgedelmes és elviselhetetlenül 
fellengzős frázisokat szavalt arról, hogy úgy szándékozik meghalni, mint egy hős, comme héros, a 
l'espagnole, [10] éppúgy, mint a fivére, de mérne que sort fier jeune frére Fernando, [11] aki szintén 
úgy halt meg, mint egy spanyol hős; hadonászott, feltépte ingét, hogy kitárja sárgás mellét a halál 
csapásai előtt, és így handabandázott mindaddig, amíg egy köhögési roham vékony, rózsaszínű 
nyálat nem buggyantott ki szája szélén; ez belefojtotta hetvenkedését, és az unokafivéreket arra 
bírta, hogy lábujjhegyen kisomfordáljanak a szobából.
Nem beszéltek egymással a Laurónál tett látogatásról, és csendben, magukban sem formáltak 
ítéletet viselkedéséről. De mind a ketten jobban érezték magukat a pétervári Anton Karlovics 
Fergénél. Ferge bozontos, jóindulatú bajszával és ugyancsak jóindulatúan előreugró 
ádámcsutkájával szelíden feküdt az ágyban, és csak lassan, nehezen tért magához abbeli kísérlete 
után, hogy pneumothoraxot csináltasson magán, mert ez hajszál híján az életébe került. Erős sokkot 
kapott műtét közben, úgynevezett mellhártyasokkot - ez közismerten előfordul ennél a divatos 
beavatkozásnál. Ferge úrnál azonban rendkívül veszélyes formában lépett fel, mint teljes 
kollapszus, súlyos ájulás, egyszóval olyan hevesen, hogy kénytelenek voltak a műtétet 
félbeszakítani, és bizonytalan időre elnapolni.
Ferge úr jóindulatú szürke szeme kitágult, arca elfakult, valahányszor erre az eseményre került szó; 
borzalmas élmény lehetett a számára.
- Narkózis nélkül, uraim. Jó, a magunkféle beteg nem bírja az altatást, ilyen esetben tilos, ezt 
megérti az ember, és bölcsen beletörődik. De a helyi érzéstelenítés nem ér mélyre, uraim, csak a 
külső izomréteget zsongítja el, az ember érzi, ahogy kinyitják, igaz, csak olyan nyomkodás- vagy 
préselésformán. Az arcomat letakarják, hogy ne lássak semmit, az asszisztensjobbról fog, a 



főnökasszony balról. Mintha nyomkodnának és préselnének, ez a hús, az izom, amit felnyitnak, és 
kapcsokkal visszafogják. Akkor hallom, ahogy a tanácsos úr azt mondja: „így ni", és abban a 
pillanatban, uraim, a mellhártyámat kezdi tapogatni egy tompa műszerrel... tompának kell lennie, 
nehogy idő előtt behatoljon. Azért tapogatja, hogy megtalálja a megfelelő helyet, ahol átszúrhatja, 
és a gázt beeresztheti, és ahogy ezt csinálja, ahogy a tompa műszerrel a mellhártyámat birizgálja... 
uraim, uraim!... akkor egyszerre végem volt, mindennek vége volt, leírhatatlan dolgok történtek 
velem. A mellhártya nem arra való, hogy tapogassák, uraim, a mellhártyát nem kell, nem szabad 
megérinteni, az tabu, azt hús takarja, egyszer s mindenkorra elszigetelt és megközelíthetetlen. És a
tanácsos úr kitakarta és végigtapogatta. És akkor rosszul lettem, uraim. Szörnyű volt, szörnyű, 
szörnyű, uraim, sose hittem volna, hogy ilyen cudar, ilyen gyalázatosnál gyalázatosabb rosszullét 
elképzelhető a földön, hogy ilyesmi másutt is lehetséges, mint a pokolban. Ájulásba estem, 
egyszerre három ájulásba: egy zöldbe, egy barnába és egy violaszínűbe. És ráadásul büdös volt 
abban az ájulásban, a sokk a szaglóérzékemre vetette magát, uraim, fertelmes kénkőszag volt, 
amilyen a pokolban lehet, és közben nevetni hallottam magam, amint elbódultam, de nem is emberi 
módon nevettem, hanem a legilletlenebb, legocsmányabb röhögést öklendeztem ki magamból, amit 
valaha életemben hallottam, mert amikor az ember mellhártyáját tapogatják, az olyan, uraim, mint 
hogyha a leginfámisabb, elképzelhetetlen és embertelen módon csiklandoznák, hát így állunk ezzel 
az átkozott szégyennel és nyomorúsággal, ez a mellhártyasokk, amitől kímélje meg önöket a 
Jóisten.
Anton Karlovics Ferge gyakran tért vissza erre a „cudar" élményre, mindannyiszor fakó arccal, 
elborzadva emlegette, és ugyancsak félt a megismétlődésétől. Egyébként eleve úgy mutatkozott be, 
mint egyszerű ember, mondván, hogy távol áll tőle minden „magasröptű", s nem szabad iránta 
különösebb szellemi vagy érzelmi igényeket támasztani, mint ahogy ő sem lép fel ilyen igényekkel 
másokkal szemben. Ebben megállapodván, eléggé színesen beszélt régebbi életéről, amelyből a 
betegség vetette ki: egy pétervári tűzbiztosító társaság utazó ügynöke volt, hosszú utazásai 
keresztül-kasul végigvitték egész Oroszországon, sorra látogatta a biztosított gyárakat, s többek 
közt az is volt a feladata, hogy kiszimatolja, melyik a gazdaságilag megbízhatatlan üzem, mert 
statisztikailag igazolt tény, hogy az éppen rosszul menő iparágakban van a legtöbb gyári tűz. Őt 
tehát azért küldték ki, hogy valamiféle ürüggyel kipuhatolja az üzemek anyagi helyzetét, és azután 
jelentse társaságának, hogy magasabb viszontbiztosítással vagy a kockázat megosztásával idején 
megelőzzék az érzékeny veszteségeket. Beszélt téli utazásokról a hatalmas birodalmon át, éjszakai 
szánkózásokról csikorgó fagyban és fekvőszánban, báránybőr takarók alatt; felébredve a farkasok 
szemét látta csillagként izzani a hótakaró fölött. Ládában vitte magával a fagyott állapotban levő úti 
elemózsiát, a fehér kenyeret csakúgy, mint a káposztalevest; a postaállomáson, ahol lovat váltottak, 
felolvasztották és elfogyasztották az élelmet, s a kenyér friss volt, mint első nap. Baj csak az volt, 
ha útközben érte őket az olvadás, mert akkor elfolyt a tömbben szállított leves.
Ilyesformán beszélt Ferge úr, s itt-ott felsóhajtva megjegyezte, mindez nagyon szép, csak meg ne 
próbálják nála még egyszer a pneumothoraxot. Nem voltak éppen magasröptű dolgok, amikről 
beszélt, de hiteles tények, jó volt hallgatni, különösen Hans Castorp vélte hasznosnak, hogy az 
orosz birodalomról és annak életstílusáról értesüljön, szamovárról, pirogról, kozákokról halljon, s 
fatemplomokról, melyeknek annyi a hagymakupolájuk, hogy gombatelephez hasonlítanak. Az ottani 
emberekről is kifaggatta Ferge urat, északi - és Hans Castorp szemében épp ezért annál kalandosabb 
- egzotikumukról, ázsiai vérkeveredésükről, kiálló járomcsontjukról, finn-mongolos 
szemvágásukról, s mindezt erős antropológiai érdeklődéssel hallgatta; oroszul is beszéltetett 
magának - sebesen, elmosódottan, idegenül, csonttalanul szaladt ki a keleti idióma Ferge úr 
jóindulatú bajsza alól, jóindulatúan kiugró gégefejéből ; és amilyen a fiatalság, Hans Castorp annál 
is jobban élvezte mindezt, mert pedagógiailag tiltott területen mozgott.
Gyakran benéztek egy-egy negyedórácskára Anton Karlovics Fergéhez. Máskor meg a Teddy 
gyereket látogatták meg, a Fridericianum volt bennlakóját, egy különápolónővel rendelkező szőke, 
finom, elegáns, tizennégy éves fiút, aki sujtásos fehér selyempizsamában feküdt az ágyban. Árva 
volt és gazdag, amint ő maga mondotta magáról. Komolyabb műtéti beavatkozásra vártában - holmi 
férges részeit akarták eltávolítani, hogy ezzel próbálják talpra állítani -, néha egy-egy órára felkelt 



az ágyból, ha jobban érezte magát, és csinos sportöltönyében lement, elvegyült a társaságban. A 
hölgyek szívesen évődtek vele, s Teddy érdeklődve hallgatta beszélgetésüket, például az Einhuf 
ügyvéddel, a reformnadrágos kisasszonnyal meg Franzchen Oberdankkal foglalkozó pletykákat. 
Aztán visszafeküdt az ágyba. Így élt bele a világba finoman, elegánsan a Teddy gyerek, és szavaiból 
kitűnt, hogy nem is vár egyebet az élettől, mint csupán ezt.
Az ötvenes szobában pedig ott feküdt a fekete szemű Frau von Mallinckrodt, keresztnevén Natalie, 
fülében aranykarika, kacér, cifrálkodó személy, s amellett egy női Lázár vagy Jób, akit Isten 
mindenféle nyavalyával megvert. Szervezetét elárasztotta a mérgező anyagok sokasága, mindenféle 
betegségben szenvedett egyszerre és felváltva. Bőrét is erősen kikezdte a kór, teste nagy részét 
kínosan viszkető, itt-ott sebes ekcéma borította, szája széle is kisebesedett, s emiatt a táplálék 
kanalazása is nehézségekbe ütközött. Belső gyulladások váltogatták egymást: mellhártya-, vese-, 
tüdő-, csonthártya-, sőt agyvelőgyulladás, mely utóbbi eszméletlenséggel járt; a láz, a fájdalom 
szívgyöngeséget idézett elő, és ez iszonyú szorongásokra vezetett, például arra, hogy nyelésnél nem 
tudta rendesen legyűrni az ételt, megakadt mindjárt fenn a nyelőcsövében. Egy szó mint száz, 
szegény asszony ebek harmincadjára jutott, s ráadásul egyes-egyedül állt a világon, mert férjét és 
gyermekeit elhagyta egy másik férfiért, pontosabban majdnem gyerekemberért, azután pedig őt 
hagyta el a szeretője, amint Hans Castorpnak és Joachimnak elbeszélte, s így most hontalan volt, ha 
nem is nincstelen, mert volt férje, nagylelkűen ellátta pénzzel. Natalie hamis büszkeség nélkül 
használta ki férje
tisztességét vagy kiirthatatlan szerelmét, mert önnönmagát nem vette komolyan, hanem belátta, 
hogy ő csak egy becstelen, bűnös kis nőstény, s ezen az alapon bámulatos türelemmel és kitartással 
viselte szenvedéseit; telivér nőiességének elemi ellenállóereje diadalmaskodott barna bőrű testének 
nyomorúságán, és tetszetős ruhadarabokat formált még a fehér kötésből is, amelyet szomorú 
okokból kellett a feje körül viselnie. Ékszereit állandóan váltogatta, reggel korallokkal kezdte, este 
gyönggyel fejezte be a napot. Megörült Hans Castorp virágküldeményének, mert valószínűleg 
inkább gáláns, semmint jótékonysági okoknak tulajdonította, s magához kérette teára a 
fiatalembereket. A teát csőrös csészéből itta, ujjait - hüvelykujját sem kivéve - opálok, ametisztek, 
smaragdok borították. Az arany függők élénken himbálóztak fülében, mialatt előadta vendégeinek 
élete történetét; beszélt tisztességes, de unalmas férjéről, éppolyan tisztességes és unalmas 
gyermekeiről, akik minden tekintetben apjukra ütöttek, s ezért sohasem tudott igazán fölmelegedni 
irántuk, aztán a gyerekemberről, akivel megszökött, s akinek poétikus gyengédségét nem győzte 
magasztalni. De az ifjút rokonai furfanggal, erőszakkal elidegenítették tőle, talán a betegségétől is 
undorodott, amely éppen akkortájt tört ki rajta hevesen és sokféle formában. Vajon az urak is 
undorodnak-e, kérdezte kacéran; és telivér nőiessége legyőzte még a fél arcát borító ekcémát is.
Hans Castorpnak megvolt a véleménye a gyerekről, aki undorodott a betegségtől, és véleményét 
vállvonogatással fejezte ki. A maga részéről a poétikus gyerekember pipogyasága az ellenkező 
irányba ösztökélte, és többszöri látogatása alkalmával ismételten mindenféle kis ápolói szolgálatot 
tett Frau Mallinckrodtnak, olyasmit, amihez nem kell előképzettség: például óvatosan megetette 
tejbedarával, ha éppen ebédjét szolgálták fel, megitatta a csőrös csészéből, ha torkán akadt a falat, 
vagy segített neki, ha helyzetet akart változtatni az ágyban - mert minden egyéb mellett egy műtét 
friss vágása is nehezítette fekvését. Útban az étterem felé vagy sétáról hazajövet be-benézett hozzá 
e szívességek gyakorlására. Joachimot olyankor felszólította, hogy menjen előre, ő csak éppen 
ellenőrző látogatást tesz az ötvenes betegnél. Lelke boldogítón szétáradt ilyenkor, ez nyilván onnét 
eredt, hogy tevékenységét hasznosnak és titokban fontosnak érezte, s amellett valami tolvaj öröm is 
vegyült belé, hogy e tevékenysége kifogástalanul keresztyéni jellegű, valóban olyan jámbor, 
felebaráti, dicséretes, hogy sem katonai, sem humanista-nevelői szempontból nem eshet ellene 
komolyabb kifogás.
Karen Karstedtet még nem is említettük, pedig Hans Castorp és Joachim egészen kiváltságos 
gondozásban részesítette ezt a lányt. A tanácsos kintlakó betege volt, s ő ajánlotta az unokafivérek 
irgalmas figyelmébe. Négy esztendeje lakott idefenn, vagyontalan lévén, keményszívű rokonoktól 
függött, akik - ha már úgyis meg kell halnia - már egyszer elvitték innen, és csak a tanácsos 
közbenjárására küldték fel újra. A „Falu"-ban lakott egy olcsó kis penzióban; tizenkilenc esztendős, 



olajosan sima hajú, vézna teremtés volt, szeme bátortalanul próbálta elrejteni fényét, amely 
gyanúsan illett orcája hektikás pirosságához; hangja jellegzetes tompasága ellenére is megnyerő 
volt. Csaknem szakadatlanul köhögött, s valamennyi ujja le volt tapasztva, mert a mérgezés 
következtében kisebesedett.
Vele tehát különösen sokat foglalkoztak a fiatalemberek, Behrens tanácsos kérésére - ha már úgyis a 
jóságra adták a fejüket. Virágküldeménnyel kezdődött, azután meglátogatták szegény Karent 
„Falu"-beli kicsiny erkélyén, és attól fogva többrendbeli kiruccanásra vállalkoztak hármasban: 
korcsolya-versenyt, bobsleigh-versenyt látogattak. Mert a havasi völgyben javában folyt már a 
télisport-idény, ünnepi hetet rendeztek, egymást érték a versenyek, ezek a szórakoztató és érdekes 
színjátékok, amelyekkel a fiatalemberek eddig nemigen törődtek, legfeljebb csak alkalomadtán és 
egészen futólag. Joachim nem kedvelte idefenn a szórakozást. Hiszen nem a szórakozásért van 
idefenn, egyáltalán nem azért van itt, hogy éljen és beletörődjék fenntartózkodásába, s azt minél 
kellemesebbé tegye : nem, csakis azért az egyért van itt, hogy minél hamarabb detoxikálódjék, hogy 
aztán a síkföldön szolgálhasson, igazi szolgálatot teljesíthessen, nem pedig kúraszolgálatot, mert a 
kúraszolgálat csak pótlék - de megrövidítését azért nehezen tűrte Joachim. Tevékeny részt vennie a 
téli szórakozásban nem volt szabad, a bámészkodót játszani pedig nem volt ínyére. Hans Castorp 
pedig túlságosan s a szónak túl szigorú és bizalmas értelmében a „fentiek" közé tartozónak érezte 
magát, semhogy érzéke és megértése lett volna olyan emberek iránt, akik a völgyet sportterepnek 
tekintik.
A szegény Karstedt kisasszonnyal való irgalmas szívű törődésük azonban némi változást idézett elő 
ezen a téren, s Joachim sem emelhetett kifogást, ha nem akart keresztényietlen színben feltűnni. 
Elmentek a betegért „Falu"-beli szegényes lakására, és egy verőfényes, fagyos téli délelőtt, a forrón 
tűző napsütésben elvitték a Hotel D'Angleterre-ről elnevezett Angol Negyeden át, a főutca 
luxusüzletei között, ahol szánok csilingeltek, s a világ minden tájáról származó gazdag naplopók és 
élvhajhászok - a Gyógyszálló meg a többi nagy hotel lakói - andalogtak hajadonfőtt, nemes, drága 
anyagból szabott divatos sportöltönyben, téli naptól s hóvisszaverte sugárzástól bronzszínűre 
barnult arccal, le, a Gyógyszállótól nem messze, a völgy mélyén fekvő korcsolyapályához, amely 
nyáron mező volt, és futballozásra használták. Muzsika szólt; a zenekar a nyújtott négyszög alakú 
pálya fejénél emelkedő fapavilon dobogóján hangversenyezett; a pálya hátterében havas csúcsok 
meredeztek a sötétkék égbe. Megváltották belépőjüket, s átfurakodtak a közönségen, amely
emelkedő üléssorokban három oldalról vette körül a pályát, elhelyezkedtek és néztek. Testhez álló 
öltözékben, fekete trikóban, prémszegélyes-sujtásos kurta kabátban lebegtek a műkorcsolyázók, 
ringtak, himbálóztak, figurákat rajzoltak, ugrottak, pörögtek. Egy virtuóz, hivatásos és ezért 
versenyen kívülálló pár - férfi és nő - valami olyat mutatott be, amit az egész világon nem tud senki 
más, a zenekar tust húzott, a közönség viharosan tapsolt. A gyorsasági versenyben hat különböző 
nemzetiségű fiatalember kerülte meg hatszor a pálya nagy négyszögét, derékban meghajolva, 
kezüket hátrakulcsolva, néha meg zsebkendőjüket szájuk elé tartva. Kisharang csilingelt bele a 
muzsikába. Olykor-olykor buzdító felkiáltások, tetszésnyilvánítások zúdultak fel a tömegből.
Tarkabarka gyülekezetbe került a három beteg, az unokafivérek és védencük. Skótsapkás, fehér 
fogú angolok társalogtak franciául, áthatóan illatozó hölgyekkel, akik talpig tarka gyapjúba voltak 
öltözve, és némelyikük nadrágban járt. Simán letapasztott hajú, apró fejű amerikaiak, szőrös felével 
kifelé viselték a bundát, szájukban ott lógott az elmaradhatatlan kis angol pipa. Barbárul gazdagnak 
látszó elegáns, szakállas oroszok, maláj vérkeveredésű hollandok ültek a német meg svájci 
közönség között, s mindenféle franciául beszélő bizonytalan elemek vegyültek közéjük, balkániak 
vagy levanteiek; Hans Castorpot bizonyos fokig érdekelte ez a kalandos társaság, de Joachim 
elutasította, mint kéteset és jellemtelent. A komoly számok között gyermekek versenyeztek tréfás 
feladatok megoldásában, egyik lábukon sítalppal, a másikon korcsolyával botladoztak végig a 
pályán, fiúk hólapáton tolták maguk előtt kis hölgyeiket, vagy égő gyertyát vittek a kezükben, s az 
lett a győztes, akinek a gyertyája nem aludt ki a célig; futtukban akadályokon kellett átmászniuk, 
vagy pléhkanállal krumplit szedegetni az útjukban felállított öntözőkannákba. A felnőttek ujjongva 
tapsoltak nekik. Mutogatták egymásnak a leggazdagabb, leghíresebb, legbájosabb gyermekeket, egy 
holland milliárdos leánykáját, egy porosz herceg fiát meg egy tizenkét esztendős gyermeket, aki egy 



világhírű pezsgőcég nevét viselte. Szegény kis Karen is ujjongott, és közben köhögött. Örömében 
tapsolt sebes ujjú kezével. Végtelenül hálás volt.
A bobversenyre is elvitték az unokafivérek, a cél nem volt messze sem a Berghoftól, sem Karen 
Karstedt lakásától, mert a pálya a Schatzalpról vezetett le, és a „Falu"-ban ért véget, a nyugati lejtő 
települései között. Ellenőrző bódét emeltek ott, s telefonon jelentették minden egyes szán 
elindulását a rajtvonaltól. Jeges hótorlaszok között, a pálya fémesen csillogó kanyarain egyenként, 
nagy közökkel siklottak lefelé a magasból a lapos alkotmányok, rajtuk fehér gyapjúba öltözött 
férfiak, nők, s mindnek a mellén keresztben széles szalag húzódott, hazája színeiben. Kipirult, 
erőlködő arcok látszottak mindenfelé, amelyekbe belecsapott a hó. A nézők buzgón fényképezték a 
bukásokat, a szánokat, amelyek a kanyarban nekiszaladtak a hófalnak, felbukfenceztek, és 
legénységüket a hóba borították. Itt is szólt a zene. A nézők kis emelvényeken ültek, vagy a pálya 
mellett tisztára lapátolt keskeny gyalogösvényen tolongtak. Megszállták a kis fahidakat is, amelyek 
az ösvény folytatásaképpen a pálya fölött vezettek át, s amelyek alatt időről időre egy-egy 
versenyző bobszánkó robogott el. A hegy oldalában épült szanatórium hullái ugyanezen az 
útvonalon száguldanak le a hidak alatt, a kanyargós pályán a völgybe, a völgybe - gondolta 
magában Hans Castorp, és ezt szóvá is tette.
Egy délután még a telepi bioszkóp-színházba is elvitték Karen Karstedtet, mivel úgy élvezte ezeket 
a látványosságokat. A terem rossz levegője mindhármukat - a lehető legtisztább levegőhöz lévén 
szokva - erősen bántotta, súlyosan nehezedett mellükre, és ködösen elbódította agyukat. Rengeteg 
élet cikázott el fájó szemük előtt a vásznon aprózva, sietve, tünékenyen, ugrándozó, rángatózva 
elidőző, majd tovatűnő nyugtalan villódzásban, kezdetleges muzsika hangjaira, amely időtagoló 
jelen-voltát a múltra alkalmazta, és korlátozott eszközeivel is kiterjedt az ünnepélyesség és a 
pompa, a szenvedély, vadság és turbékoló érzékiség valamennyi regiszterére. Izgalmas szerelmi és 
gyilkossági történet bonyolódott le a szemük előtt némán egy keleti despota udvarában. Az egymást 
kergető jelenetekben tobzódott a pompa és a mezítelenség, az uralkodói gőg és az alattvalói alázat 
vallásos dühe, a kegyetlenség, a vágy, a halált hozó kéj és a szemléltető elidőzés, amikor például 
hóhérkarok izomzatát kellett megmutatni a nézőknek; egy szó mint száz, a szórakoztató 
látványosság készítői együttérzéssel és helyes megértéssel találták el a civilizált nemzetközi 
nézőközönség legtitkosabb óhajait. Settembrini, a bírálat embere, valószínűleg elítélné a 
humanizmusellenes mutatványt, közvetlen, klasszikus iróniával ostorozná a technikával való 
visszaélést, a technika felhasználását ilyen embergyalázó jelenetek életre keltésére - gondolta 
magában Hans Castorp, s valami effélét oda is súgott unokaöccsének. Frau Stöhr azonban, aki 
szintén jelen volt, s nem messze ült hármuktól - Frau Stöhr merő odaadás volt, műveletlen, vörös 
arca egészen kikelt magából a nagy élvezettől.
Egyébként hasonló volt a helyzet minden arccal, akármerre nézett az ember. De amikor egy-egy 
jelenetsor utolsó vibráló képe is elugrott, a teremben kigyúlt a lámpa, és a víziók arénája üres fehér 
táblaként állt a tömeg előtt - akkor még tetszést sem lehetett nyilvánítani. Nem volt ott senki, akinek 
tapssal lehetett volna megköszönni művészi teljesítményét, akit ki lehetett volna hívni a függöny 
elé. A színészek, akik az imént élvezett játékhoz összeálltak, azóta réges-rég elszéledtek a szélrózsa 
minden irányába, mutatványuknak csupán árnyképét látták, milliónyi képet, másodperc-töredéknyi 
kurta rögzítéseket, amelyekké felvétel
közben széttördelték ágálásukat, hogy sebesen pislogó pergéssel akárhányszor tetszés szerint 
visszaadhassák az időnek. Az illúzió után a tömeg hallgatásában volt valami fásult, valami 
ellenszenves. A kezek ájultan, tehetetlenül hevertek - a semmi előtt. Az ember a szemét dörzsölte, 
maga elé bámult, röstellte a világosságot, visszakívánkozott a sötétbe, hogy megint lásson, hogy a 
maguk idején lejátszódó eseményeket új időbe áttéve, zenével alá- és kifestve újra leperegni 
láthassa.
A zsarnok a kés alatt kilehelte lelkét, tátott szájjal üvöltött, de üvöltését nem hallotta senki. Azután 
képeket mutattak a nagyvilágból: a francia köztársaság elnökét, fején kürtőkalap, mellén 
nagykereszt szalagja, amint hintója üléséről válaszol egy üdvözlőbeszédre; az indiai alkirályt egy 
rádzsa lakodalmán, a német trónörököst egy potsdami kaszárnya udvarán. Bemutatták egy 
újmecklenburgi bennszülött falu mindennapi életét, aztán egy kakasviadalt Borneó szigetén, 



meztelen vadembereket, amint orrfurulyát fújnak, vad elefántok megfogását, ünnepi szertartást a 
sziámi királyi udvarban, japán bordélyutcát, ahol gésák üldögéltek fakalitkákban. Láttak szőrbe 
bugyolált szamojédokat rénszarvasszánon hajtani egy északázsiai kietlen lapályon, orosz 
zarándokokat imádkozni Hebronban, talpbotozást végrehajtani egy perzsa bűnözőn. Mindenütt jelen 
voltak, a tér semmivé lett, az idő háttérbe szorult, az ott és akkor suhanó, imbolygó zenekíséretes 
itt-é és mosttá változott. Egyszer csak csíkos selyembe öltözött, láncokkal, gyűrűkkel, csatokkal 
felszerszámozott fiatal marokkói nőt vetítettek eléjük egyre közeledőn, több mint életnagyságban. 
Duzzadó melle félig meztelen volt, orrcimpája tágult, szeméből vadállati tűz lövellt, minden 
arcvonása mozgott, vakító fehér fogakkal mosolygott, egyik kezét, melynek körme világosabbnak 
tetszett bőrénél, ellenzőül szeme fölé tartotta, s a másikkal integetett a közönségnek. És a néző 
zavartan bámult a vonzó árnykép szemébe, amely látni látszott, de nem látott, arcába, melyet nem 
érintettek a pillantások; mosolya, integetése nem a jelennek szólt, hanem az ott-ban és az akkor-ban 
volt otthon, s így semmi értelme sem lett volna, hogy az ember viszonozza. Mindez, amint 
mondottuk, az élvezetbe valami tehetetlenséget vegyített. Aztán eltűnt a látomás. Utána üres 
világosság vetült a táblára, a »vége« szó jelent meg rajta, a mutatványok ciklusa lezárult, s a 
közönség szótlanul áramlott ki a színházból, helyet adván a kintről betóduló újabb közönségnek, 
amely a látványosság megismétlését kívánta végigélvezni.
A hozzájuk csatlakozó Frau Stöhr buzdítására, meg a szegény Karen kedvéért, aki hálájában imára 
kulcsolta kezét, ezután még meglátogatták a Gyógyszálló kávéházát. Ott is szólt a muzsika. Vörös 
frakkos kis zenekar játszott, cseh vagy magyar prímás vezényletével, aki csapatjától különválva állt 
a táncoló párok közt, és tüzesen kígyózva nyaggatta hangszerét. Az asztaloknál nagyvilági élet 
zsibongott. Különleges italokat hordtak körül. Az unokafivérek oranzsádot rendeltek hűsítőül 
önmaguknak és védencüknek, mert meleg és poros volt a levegő, Frau Stöhr pedig édes likőrt 
fogyasztott. Ebben az órában - magyarázta - az üzem még nem éri el tetőfokát. Később, az est 
folyamán a tánc erősen megélénkül, a különféle szanatóriumok páciensei meg a hotelekben és a 
Gyógyszállóban „vadon" élő betegek később még sokkal nagyobb számban vesznek részt benne, s 
bizony sok előrehaladott eset táncolt itt át a másvilágra, miután fenékig ürítette az élet élvezetének 
kelyhét, és in dulci iubilo [12] elszenvedte az utolsó vérömlést. Hogy Frau Stöhr elképesztő 
műveletlensége mit csinált a „dulci iubilo"-ból, az egyenesen leírhatatlan; az első szót férje 
muzsikus-olasz szótárából vette kölcsön, és „dolcsé"-nak vagy valami affélének ejtette, a második 
pedig jubileumra, ribillióra vagy Isten tudja, mire emlékeztetett, s a két fiatalember egyszerre kapott 
a poharából meredező szalmaszál után, amikor a latin kijelentés elhangzott; Karoline Stöhrt 
azonban ez a legkevésbé sem zavarta. Célzásokkal, csipkelődéssel, rágcsáló fogait vicsorítva 
próbálta kipuhatolni a három fiatal egyén egymáshoz való kapcsolatát, mert világosan csak a 
szegény Karen részét értette a dologban: a ledér teremtésnek - így mondotta Frau Stöhr - bizony 
ínyére lehet, hogy két ilyen fess lovag kíséri és oltalmazza. Kevésbé tisztán látta a helyzetet az 
unokatestvérek szemszögéből; de minden ostobasága és műveletlensége mellett női ösztöne mégis 
hozzásegítette bizonyos megértéshez, noha csak nagyon durva félmegértéshez. Megsejtette és 
csipkelődve ki is fejezte, hogy Hans Castorp az igazi és voltaképpeni lovag, a fiatal Ziemssen csak 
asszisztál, Hans Castorp pedig - akinek titkos hajlandóságát Madame Chauchat iránt Karoline Stöhr 
jól ismerte - csak jobb híján, kárpótlásul kísérgeti a vézna Karstedt lányt, mivel szíve hölgyéhez 
nyilván nem tud, nem mer közeledni: ez a felismerés mindenképpen jellemző volt Frau Stöhrre, 
nélkülözött minden erkölcsi mélységet, felemás volt, és ordenáré ösztönökről tanúskodott, s Hans 
Castorp éppen ezért csak bágyadt, megvető pillantással válaszolt rá, amikor Frau Stöhr otromba 
incselkedő modorában kipakolt vele. Való igaz, a szegény Karen istápolása amolyan pótlékféle és 
meghatározhatatlan módon hasznos segédeszköz volt számára, mint valamennyi irgalmas 
vállalkozása általában. Egyúttal azonban e jámbor vállalkozások mégiscsak öncélúak voltak, a 
megelégedés, amely eltöltötte, ha a csupa betegség Mallinckrodtnét tejbedarával etette, ha Ferge 
úrral elmondatta magának a pokoli mellhártyasokkot, vagy ha a szegény Karen örömében, 
hálájában tapsolt flastromos ujjhegyű kezével - ez a megelégedés részben átvitt és vonatkozásokkal 
terhes volt ugyan, részben azonban tiszta és közvetlen természetű: olyan művelődési szellemből 
fakadt, amely ellentétes volt ugyan a Settembrini úr által pedagógiai szempontból képviselt



szellemmel, ámde megérdemelte, hogy a piacet experiri-t reá alkalmazzák, legalábbis a fiatal Hans 
Castorp nézete szerint.
A házikó, melyben Karen Karstedt lakott, a pataktól és a vasúti pályatesttől nem messze állt a 
„Falu"-ba vezető út mentén, s így a fiatalemberek könnyen útba ejthették, ha reggeli után el akarták 
vinni magukkal szolgálati andalgásukra. Ha így a „Falu" felé haladtak, hogy kiérjenek a fősétányra, 
maguk előtt a Kis Schiahornt látták, tőle jobbra a három csúcsot, amelyet Zöld Tornyoknak hívtak, 
most azonban ugyancsak a verőfényben vakító hótakaró alatt feküdtek, s még tovább jobbra a 
Dorfbergnek nevezett ormot. A Dorfberg negyedmagasságában volt a temető, Davos-Dorf temetője; 
fal vette körül, s bizonyosan szép kilátás nyílt onnét a tóra, amiért is igen alkalmasnak látszott egy 
újabb séta célpontjául. El is vándoroltak oda hármasban, egy szép délelőtt, mert minden nap szép 
volt mostanság; szélcsendes és napos, mélykék, forró-fagyos, csillámló fehér. A két fiatalember, a 
téglapiros arcú meg a bronzszínűre barnult, kiskabátban indult el hazulról, mert a télikabát 
elviselhetetlenül terhes lett volna a tűző napsütésben; a fiatal Ziemssen sportöltönyt vett fel és gumi 
hócipőt, s Hans Castorp is gumicipőt húzott, de hozzá hosszú nadrágot, mert nem volt eléggé testies 
hajlandóságú, hogy térdnadrágban feszítsen. Február eleje és közepe között jártak, az új 
esztendőben. Igen, az évszám megváltozott Hans Castorp felérkezése óta; új évszámot írtak, a 
következőt. A világidő órájának egyik nagymutatója egy egységgel továbbhaladt, nem éppen a 
legnagyobb egységnyit, nem akkorát, amilyennel az évezredeket mérik - azt nagyon kevesen érik 
majd meg a most élők közül ; nem is akkora egységnyit haladt, amilyennel a századokat mérik, 
vagy akárcsak az évtizedeket - annyit nem. De az évmutató egyet ugrott nemrégiben, noha Hans 
Castorp még nem volt fenn egy esztendeje, hanem csak alig több, mint fél éve; és most megállt a 
mutató, olyasformán, mint bizonyos nagy órák percmutatója, amely csak ötpercenként ugrik - 
megállt, amíg megint mozdul egyet. Addig azonban a hónapmutatónak még tízszer kell ugrania, 
valamivel többször, mint ahányszor már mozdult, mióta Hans Castorp felérkezett; a februárt már 
nem is számította, az elkezdett hónap már elmúltnak számított, mint ahogy a felváltott bankó is már 
kiadottnak számít.
A dorfbergi temetőhöz is elsétáltak tehát hármasban; a pontos beszámoló kedvéért hadd idézzük fel 
még ezt a kirándulást is. Az ötlet ezúttal is Hans Castorptól származott, Joachim eleinte húzódozott 
tőle a szegény Karen miatt, de azután belátta és elismerte, hogy semmi értelme bújócskázni vele, és 
a gyáva Frau Stöhr szellemében óvni őt mindentől, ami az exi-tusra emlékeztet. Karen Karstedt még 
nem ámította magát, végső stádiumban levő betegek szokása szerint, hanem tisztában volt 
állapotával, tudta, mit jelent ujjai hegyének elhalása; tudta azt is, hogy szőrös szívű rokonai hallani 
sem akarnak majd a hazaszállítás fényűzéséről; exitusa után idefenn jut neki szerény helyecske örök 
tanyául. Összefoglalva azt mondhatjuk, a temető sokkal alkalmasabb kiránduló célpont volt Karen 
számára, mint sok egyéb, például a bobpálya vagy a mozi; s egyébként is megkívánta a bajtársi 
becsület, hogy az ember egyszer meglátogassa azokat a fentieket is, feltéve persze, hogy az ember 
nem tekinti a temetőt látványosságnak és semleges sétaterületnek.
Libasorban ballagtak fel, mert a tisztára lapátolt ösvényen csak egyenként fértek el; maguk mögött 
és alatt hagyták a legmagasabban fekvő villákat is, és ahogy feljebb jutottak, a téli szépségében 
elterülő, jól ismert tájkép perspektivikusan ismét eltolódott egy kissé, és másképpen tárult ki 
előttük: északkelet felé, a völgy szája irányában kinyílt, és amint várták, megjelent előttük a tó, 
erdős partjai közt kerek tükre befagyott, és hó takarta, mögötte a távolban fűrészbak-formában 
látszott találkozni a hegyek lába a földön, s azok mögött új, ismeretlen havas csúcsok meredeztek a 
kék égbe egymás fölé tornyosulva. Elnézték mindezt, a temetőkertbe vezető kő kapubálvány előtt 
állva a hóban, s azután beléptek a rácsos vasajtón, amely a kőkapuba volt illesztve, és félig nyitva 
állt.
A temetőben is megtisztított ösvények vezettek a ráccsal körülvett, hópárnás sírdombok között, e 
csinosan, arányosan vetett fekhelyek között, amelyeken kőből, fémből való keresztek, medalionnal, 
felirattal ékes kis sírkövek magaslottak. Embernek nyoma sem volt sehol. Mélységesen és 
sokatmondón, titkosan csöndes, magányos, zavartalan volt ez a hely; a kis angyal vagy 
gyermekisten, aki a bokrok között állt, fején kissé félrecsúszott hósipka, ujját lezárt ajkához 
illesztve, valóban olyan volt, mintha a hely szelleme - helyesebben szólva: a hallgatás szelleme lett 



volna; de ezt a hallgatást az ember határozottan a beszéd ellentétének, ellenlábasának, 
elhallgatásnak és elnémulásnak érezte, semmiképp sem tartalmatlannak vagy eseménytelennek. A 
két férfilátogató ez alkalommal föltétlenül levette volna kalapját, ha lett volna. De hajadonfőtt 
jártak, Hans Castorp is úgy járt most már, így tehát csak tisztelettudón előregörnyedtek, testsúlyukat 
lábujjaikra helyezték, és minden lépésnél mintegy hajlongtak jobbra-balra, úgy haladtak libasorban 
Karen Karstedt mögött, aki az élen ment.
A temető szabálytalan alakú volt, eleinte keskeny négyszögben húzódott délnek, majd mindkét 
oldala felé kiterjedt, ugyancsak négyszög alakban. Nyilván többször nagyították, a szükségletnek 
megfelelően, s újabb darabokat toldottak hozzá a mezőből. Mindazonáltal úgy tetszett, a bekerített 
hely ismét megtelt, a fal mentében csakúgy, mint beljebb fekvő, kevésbé előkelő részein; alig-alig 
lehetett már benne üres
nyugvóhelyet találni. A három kívülről érkezett látogató sokáig járkált szerényen a keskeny 
járdákon, ösvényeken a sírok között, olykor meg-megálltak, kibetűztek egy-egy nevet és a 
hozzátartozó születési meg halálozási évszámot. A sírkövek, keresztek igényteleneknek látszottak, 
nem tanúskodtak valami nagy költekezésről. Ami a feliratokat illeti, a nevek a világ minden 
sarkából, részéből eredtek, akadt angol, orosz vagy legalábbis szláv, német, portugál meg egyéb 
hangzású; az évszámok pedig zsenge korról tanúskodtak, születés és halál között általában feltűnő 
csekély volt a különbség, években kifejezve körülbelül húsz vagy nem sokkal több, jóformán csupa 
fiatalság, csupa bolondság népesítette be a kertet, kialakulatlan emberkék, akik a szélrózsa minden 
irányából vetődtek ide, és végképp megtértek a horizontális létformába.
A nyugvóhelyek sokadalmában, mélyen benn a temetőkertben, a közepe táján egyszer csak 
embernyi hosszúságú lapos, foglalatlan helyecskét pillantottak meg, két magasra vetett domb 
között, melyeknek kövére hervadhatatlan koszorút akasztottak, és a három látogató önkéntelenül 
megállt az üres hely előtt. Ott álltak, Karstedt kisasszony egy lépéssel kísérői előtt, és elolvasták a 
kövek zsenge adatait, Hans Castorp oldottan, kezét maga előtt összekulcsolva, tátott szájjal és álmos 
szemmel, a fiatal Ziemssen pedig zártan, feszesen, nemcsak egyenesen, hanem kissé hátradőlve; 
azután pedig egyszerre támadt kíváncsisággal kétoldalról lopva Karen Karstedt arcára pillantottak. 
Karen azonban mégis észrevette, szerényen, pironkodva állt, fejét kissé ferdén előrebillentette, ajkát 
csücsörítve, finomkodón mosolygott, és sebesen pislogott hozzá.
BOSZORKÁNYSZOMBAT [13]
Néhány nap híján hét hónapja volt, hogy a fiatal Hans Castorp felérkezett a Berghof-szanatóriumba, 
öccse, Joachim pedig, aki öt hónapot töltött ki Hans Castorp érkeztekor, immár tizenkettőre tekintett 
vissza, kerek egy esztendőre - mármint kerekre abban a kozmikus értelemben, hogy amióta a 
kicsiny, erőteljes mozdony ide felhozta, a föld egyszer kerülte meg a napot, és visszatért akkori 
helyzetébe. Farsang volt, húshagyókedd a küszöbön állt, és Hans Castorp az esztendejét töltő 
Joachimnál kérdezősködött, hogy hogyan ülik meg idefenn.
- Ragyogón! - válaszolt helyette Settembrini, akivel megint összetalálkoztak a délelőtti sétán. - 
Pompásan! Vigalmas hely, akár a Práter, majd meglátja, mérnök úr. Lám, mire ide feljutánk, csupa 
urficska lettünk... - ropogós szavakkal acsarkodott tovább, kaján beszédét sikerült kéz-, fej- meg 
vállmozdulatokkal kísérve. - Miért csodálkozik, kérem, a maison de sante-ban [14] is rendeznek 
néha bált a bolondoknak meg a hülyéknek, amint olvastam... akkor itt miért ne rendeznének? A 
program a legkülönbözőbb danse macabre-okat [15] foglalja magába, amint képzelheti. Sajnos, a 
tavalyi részvevők bizonyos hányada ez idén nem jelenhet meg, mivel az ünnepély fél tízkor már 
véget ér...
- Úgy érti, hogy... Ahá, remek! - kiáltott fel Hans Castorp nevetve. - Settembrini úr, maga a tréfák 
nagymestere! „Fél tízkor"... hallottad ezt? Tehát túl korán ahhoz, hogy a tavalyi vendégek 
„bizonyos hányada" még egy órácskára megjelenhessen, úgy érti Settembrini úr. Haha, félelmetes! 
Tudniillik arra a hányadra gondol, amely a „hús"-nak azóta véglegesen „vale"-t mondott. Érted a 
szójátékomat? No hát, erre igazin kíváncsi vagyok - folytatta. - Szerintem helyes, hogy megüljük 
idefenn az ünnepeket, ahogy következnek, és a szokásos módon jelöljük a szakaszokat, mármint a 
bevágásokat, nehogy tagolatlan egyformasággá váljék az egész, az mégiscsak furcsa lenne. Így meg 
lám, megünnepeltük a karácsonyt, és tudomásul vettük az újévet, most pedig jön a karnevál. Aztán 



jön virágvasárnap (van-e idefenn perec?), a nagyhét, húsvét, hat héttel később pünkösd, és aztán 
már a nyakunkon az év leghosszabb napja, a nyári napforduló, és attól fogva haladunk az ősz felé...
- Elég! Elég! - kiáltott fel Settembrini, arcát égnek emelte, és két kezét halántékára szorította. - 
Hallgasson! Megtiltom, hogy így elengedje magát!
- Bocsásson meg, hisz én épp ellenkezőleg... Egyébként úgy látszik, Behrens a végén mégiscsak 
rászánja magát azokra az injekciókra, hogy detoxikáljon, mert változatlanul 37,4-5-6, sőt 7 a 
hőmérsékletem. Sehogy sem akar megváltozni. Úgy látszik, én már csak az élet féltett gyermeke 
maradok. Hosszú lejáratú éppenséggel nem vagyok, Rhadamanthys sose sózott rám egy bizonyos 
számú hónapot, de azt mondja, semmi értelme, hogy a kúrát idő előtt félbeszakítsam, ha már ilyen 
rég itt fenn vagyok, és ennyi időt befektettem, hogy úgy fejezzem ki magam. Mit is használna, ha 
terminust szabna nekem? Nem sokat jelentene, mert ha azt mondja, fél évecske, akkor az nagyon 
szűken van számítva, az embernek többre kell fölkészülnie. Látom az unokaöcsémen, a hónap 
elején készen kellett volna lennie... mármint gyógyultan távoznia, úgy értem... de Behrens legutóbb 
még négy hónappal meghosszabbította az idejét, hogy teljesen fölépüljön, no és addigra hol 
tartunk? A nyári napfordulónál, amint az imént mondottam, igazánnem azzal a szándékkal, hogy 
Settembrini urat felbosszantsam; és aztán megint haladunk a tél felé. De hát egyelőre a karneválnál 
tartunk, hiszen mondtam már, helyesnek és szépnek tartom, hogy minden ünnepet sorra
megülünk, ahogy a naptárban következnek. Frau Stöhr azt állítja, hogy a portásfülkében vásári 
trombitát árulnak.
Frau Stöhr igazat mondott. Húshagyókedden - mert ez a nap máris beköszöntött, még jóformán 
mielőtt közeledtét igazából tudomásul vették volna - már korán, a reggelinél visszhangzott az 
étterem a különféle mókás fúvóshangszerek recsegő, tutuló zörejeitől; ebédnél Ganser, Rasmussen 
és Hermine Kleefeld asztalától papírkígyók szálltak a levegőn át, s néhányan, köztük a kerek szemű 
Marusja, különféle papírsapkákat viseltek, amelyeket ugyancsak a bicegő árult a portásfülkében; 
este pedig olyan társas dáridó bontakozott ki az étteremben meg a társalgókban, amelynek 
folyamán... De egyelőre mi tudjuk egyedül, hogy hála Hans Castorp vállalkozó szellemének, mire 
vezetett ez a farsangi dáridó. Mi pedig nem ragadtatjuk el magunkat e tudásunk által, megadjuk az 
időnek a magáét, nem sietünk el semmit - sőt talán még halogatjuk is kissé az eseményeket, mert 
osztozunk a fiatal Hans Castorp erkölcsi meggondolásaiban, amelyek az esemény bekövetkeztét 
olyan sokáig késleltették.
Délután mindközönségesen lezarándokoltak „Platz"-ba, hogy megnézzék az utcák farsangi 
nyüzsgését. Maskarák jártak mindenfelé, pierrot-k és harlekinek forgatták kereplőjüket, s a 
gyalogosok konfetticsatát vívtak a csengős, feldíszített szánok ugyancsak jelmezes utasaival. 
Vacsorához már erősen emelkedett hangulatban telepedtek le a hét asztalhoz, azzal az eltökélt 
szándékkal, hogy zárt körben is tovább folytatják a közhangulatot. A portás papírcsákói, kereplői, 
trombitái óriási keresletnek örvendtek, s Paravant államügyész megkezdte az átöltözést, női 
kimonót öltött magára, fejére vendégvarkocsot erősített - mely a közvélemény szerint Wurmbrandt 
főkonzulné tulajdona volt - bajszát sütő vassal lefelé konyította, és így valóban csalódásig 
hasonlított egy kínaihoz. Az igazgatóság sem maradt el: mind a hét asztalt papírlampionnal 
díszítette fel, színes holdjuk belsejében gyertya égett, s ez az illumináció újabb találó idézetre 
indította a belépő Settembrinit, mikor Hans Castorp asztala mellett elhaladt:
Nézd, mily színes lángok lobognak! Klub-vigalom hallatszik onnat!
- jegyezte meg finom, fanyar mosolygással, majd továbbment asztalához, ahol lövedékekkel 
fogadták: illatos folyadékkal töltött, vékony falú golyócskákkal, amelyek érintésre széjjeltörtek, és 
parfümmel locsolták végig áldozatukat.
Egy szó mint száz, kezdettől fogva ünnepi hangulat uralkodott. Sokat nevettek, a csillárokról 
szerpentinkígyók lógtak le és himbálóztak a légvonatban, a mártásban konfettiszemecskék úsztak, a 
törpe pincérlány nemsokára felszolgálta az első jeges csöbröt, az első üveg pezsgőt; Einhuf ügyvéd 
kezdeményezésére burgundi borral keverve itták, s amikor a vacsora vége felé kialudtak a csillárok, 
és a termet már csak az asztalon álló lampionok világították meg itáliai éjszakákat idéző színes 
derengéssel, a hangulat tetőfokára hágott, és Hans Castorp asztalánál nagy tetszést aratott 
Settembrini úrnak egy ceruzával írt kis cédulája - a hozzá legközelebb ülő Marusjának adta át, aki 



zöld selyempapír-zsokésapkát tett a fejére. A cédulán ez állt:
De gondold meg: ma egy bolondulás e hegy, S ha most útatokon kóbor lidérc vezet, Célhoz nem 
egyhamar találtok!
Blumenkohl doktor, aki történetesen megint nagyon rossz bőrben volt, a reá jellemző sajátos arc- 
vagy inkább ajkkifejezéssel mormolt maga elé valamit, amiből megérthették a többiek, hogy az 
idézet honnét való. Hans Castorp úgy érezte, nem maradhat adós a válasszal, tréfás kötelessége, 
hogy replikát írjon a cédulára, noha a visszavágás persze csak jelentéktelenül sikerülhetett. 
Ceruzáért kotorászott a zsebében, de nem talált, Joachimtól meg a tanárnőtől is hiába kért. Véreres 
szeme kelet felé tekintett segítségért, a terem bal hátsó sarkába, és akkor futó szándéka mindenki 
szeme láttára olyan messzemenő gondolattársításokká terebélyesedett, hogy Hans Castorp 
belesápadt, és eredeti szándékát végképp elfelejtette.
Egyébként is volt oka az elsápadásra. Madame Chauchat, aki ott hátul ült, kiöltözött a farsang 
tiszteletére, új ruha volt rajta, vagy legalábbis olyan ruha, amelyet Hans Castorp még sosem látott 
rajta; könnyű sötét selyemből, csak itt-ott aranybarnán felcsillanó, de igazából fekete selyemből 
készült, s nyakánál szerényen, leányosan volt kivágva, épp csak annyira, hogy a kerek kivágásból 
kilátszott a nyaka, kulcscsontja felső vége és hátul, tarkója laza fürtöcskéi alatt, kissé kiálló 
nyakcsigolyája, de karját vállig szabadon hagyta - Clawdia karját, mely telt volt s egyben karcsú, és 
amellett hűvös, legalábbis feltehetően; fehérsége vakítón ütött el a ruha selymes sötétjétől, olyan 
megrendítőn, hogy Hans Castorp lehunyta szemét, és halkan maga elé suttogta: „Istenem!" 
Sohasem látott még ilyen szabású ruhát. Látott már báli toalettet, ünnepélyesen megengedett, sőt 
előírásos décolleté-kat, amelyek sokkal többet láttattak, mint emez itt, de korántsem keltettek ilyen 
megrendítő hatást. Tévedésnek bizonyult mindenekelőtt a szegény Hans Castorpnak az a régebbi 
feltételezése, hogy Clawdia karjának vonzóereje, e karoknak, amelyekkel leheletfinom 
fátyolszöveten keresztül már megismerkedett, minden józan ésszel ellenkező vonzóereje a 
„sejtelmes megszépítés" nélkül, ahogyan akkor magában nevezte, talán kevésbé bizonyulna 
észbontónak. Tévedés! Végzetes önámítás! A mérgezett, beteg szervezet e csodálatos tagjának 
teljes, hangsúlyozott, vakító mezítelensége sokkal nagyobb
élménynek bizonyult, mint akkor a sejtelmes fátylak, s e jelenségre nem tudott más választ, mint 
azt, hogy lehajtsa fejét, s hangtalanul elismételje magában: „Istenem!"
Később újabb cédula érkezett, rajta e sorok:
Nekem való szép társaság! Csupa gyönyörű mátka! Menyasszonyok meg daliák Reménydús 
sokasága.
„Bravó, bravó!" - kiáltották mindenfelől. Már a feketénél tartottak, melyet barna 
cserépkannácskákban szolgáltak fel, illetőleg némelyek a likőröknél, például Frau Stöhr, aki 
szenvedéllyel szürcsölte az édes szeszes italt. A társaság oszladozott, az emberek cirkuláltak, 
egymást látogatták, asztalt változtattak. A vendégek egy része már átvonult a társalgóhelyiségekbe, 
más része ülve maradt, s a pezsgővel vegyített vörös bort fogyasztotta. Settembrini most már 
személyesen is átjött, kezében kávéscsészéjét fogta, ajka között elmaradhatatlan fogvájóját, és 
hospitálva leült a sarokba, Hans Castorp meg a tanárnő közé.
- Harz-hegység - mondotta. - Táj Schierke és Elend körül. Nos, túl sokat ígértem, mérnök úr? Tán 
nem vásáros nép tolong itt? De megálljon, szellemünk még nem merült ki, még nem értük el a 
tetőfokot, nemhogy a végét. Úgy hírlik, lesz még jó néhány maskaránk. Bizonyos személyek 
visszavonultak, ez felcsigázza várakozásainkat. Majd meglátja!
Csakugyan újabb jelmezek tűntek fel: hölgyek férfiruhában - domborodó idomaikkal operettszerűen 
és valószínűtlenül festettek, arcukra megpörkölt dugóval festettek szakállt, bajuszt; az urak közül 
viszont néhányan női ruhákba öltöztek, és ügyetlenül csetlettek-botlottak szoknyájukban; 
Rasmussen, a diák, például gyöngyözött fekete estélyi ruhában jelent meg, pattanásos decolleté-t 
tárván fel a közönség előtt, amelyet papírlegyezővel hűsítgetett, méghozzá úgy, hogy elöl is, hátul is 
legyezte magát. Béna koldus tűnt fel mankóján lógva. Valaki fehér alsóneműből meg egy női 
filckalapból pierrot-kosztümöt hevenyészett, arcát fehérre púderezte, száját ajakírral vérszínűre 
festette, szeme természetellenesen csillogott ki a fehér álarcból.
A hosszú körmű fiú volt. Egy széplábú görög, aki a rossz



orosz asztalnál szokott ülni, lila trikóban, papír nyakfodorral, kurta köpenykével és tőrrel 
fölszerelve, mint spanyol grand vagy mesebeli királyfi járkált nagy peckesen. Mindezeket a 
jelmezeket vacsora után ütötték össze sebtében. Frau Stöhr nem bírta ki tovább az asztalnál, eltűnt, s 
csakhamar takarítóasszonynak öltözve jelent meg újra, felhajtott szoknyával és feltűrt ujjal, 
papírfejkötője szalagját álla alatt megcsomózva, vödörrel, seprűvel fölfegyverkezve; nekigyürkőzött 
a dolgának, vizes felmosóruhával az asztal alá nyúlt, az ott ülők lába közé.
Vén Baubo is jön szaporán...
- szavalta Settembrini, amikor meglátta, és a rím párját is hozzátette, tisztán, plasztikusan. Frau 
Stöhr meghallotta, „tálján kokas"-nak szidalmazta, és felszólította, tartsa meg magának a 
„malacságait" - mindehhez a maskara előjogainál fogva tegezte Settembrini urat, mert ez a 
megszólítás már a vacsora alatt általánossá vált. Settembrini épp válaszolni akart neki, amikor a 
hallban lárma, nevetés támadt, és magára vonta az étteremben tartózkodók figyelmét.
A társalgókból betóduló vendégek kíséretében két különös figura vonult be a terembe; valószínűleg 
csak most készültek el az átöltözéssel. Az egyik diakonisszának volt öltözve, de fekete ruháját 
nyaktól szegélyig fehér keresztszalagok csíkozták, sűrűn egymás alá varrt rövidek meg ritkábbak, 
hosszabbak, amelyek oldalt messzebb kinyúltak - hőmérő vonalrendszerét utánozva. Mutatóujját 
vértelen ajkához szorította, jobbjában láztáblázatot fogott. A másik maskara csupa kék volt, ajkát, 
szemöldökét kékre festette, kék volt az is, ami arcából, nyakából kilátszott, kék gyapjúsapkát húzott 
ferdén a fülére, s egész testét egy darabból szabott fényes kék klottöltöny vagy huzat födte, melyet 
csuklónál, bokánál szalag tartott össze, és közepén hatalmas, gömbölyű pocakká volt tömve. A két 
maskarában mindenki fölismerte Frau Iltist és Albin urat. Mind a ketten kartontáblát akasztottak a 
nyakukba, az egyiken ez a felirat: „A Néma Nővér", a másikon: „Kék Henrik". Kacsázva vonultak 
körül a termen.
Ez volt csak a siker! Zúgott a terem a felkiáltásoktól. Frau Stöhr hóna alá kapta seprűjét, és térdét 
csapkodva mértéktelenül, ordenárén hahotázott, takarítónői szerepét kihasználva. Csak Settembrini 
mutatkozott megközelíthetetlennek. Ajka szépen kunkorodó bajusza alatt elkeskenyült, miután futó 
pillantást vetett a sikeres maskarapárra..
Clawdia Chauchat is azok között volt, akik a Kék Henrik meg a Néma Nővér kíséretében 
visszajöttek a társalgóhelyiségekből az étterembe. A gyapjas hajú Tamarával meg horpadt mellű 
asztaltársával, a szmokingos Buliginnal vonult el új ruhájában Hans Castorp asztala mellett, a fiatal 
Ganser és Hermine Kleefeld asztalához; ott megállt, kezét hátul összefonva, s keskeny szemével 
nevetve beszélgetésbe elegyedett az ott ülőkkel, míg társai tovább követték az allegorikus 
kísérteteket, és velük együtt kivonultak a teremből. Madame Chauchat is farsangi sapkát tett a 
fejére, még csak nem is készen vásároltat, hanem olyat, amilyent gyermekeknek szokás fabrikálni, 
háromszögbe hajtogatott fehér papirosból; a csákó egyébként ferdén fejébe csapva, kitűnően illett 
arcához. A sötét-aranybarna selyemruha bokájáig ért, szoknyája kissé buggyos szabású volt. 
Karjáról nem szólunk többet. Vállig mezítelen volt.
- Nézd meg alaposan! - hallotta Hans Castorp nagyon messziről Settembrini úr hangját, mialatt 
tekintetével követte a távozó asszonyt a termen át, az üvegajtóig. - Lilith!
- Ki? - kérdezte Hans Castorp.
A literátus megörült a szöveghű kérdésnek. Pontosan replikázott:
- Ádám első asszonya! Ajánlom, óvakodj...
Kettejükön kívül már csak Blumenkohl doktor ült az asztalnál, távoli helyén. A többiek 
átszivárogtak a társalgókba, Joachimmal együtt. Hans Castorp így felelt:
- Csupa vers vagy ma, csupa poézis. Miféle Lilit emlegetsz? Hát Ádám kétszer nősült? Fogalmam 
sem volt róla...
- Így tudja a héber legenda. Ez a Lilith éjféli kísértetté lett, boszorkánnyá, aki főként szép hajával 
rontja meg a fiatal férfiakat.
- Az ördögbe is! Szép hajú kísértet, ez talán nem neked való! Akkor aztán jössz, és felkattantod a 
villanyt, ugyebár, hogy helyes útra tereld a fiatal férfiakat... Így van-e? - mondta rá Hans Castorp 
kissé csapongón. Meglehetősen sokat ivott a pezsgős keverékből.
Settembrini úr összevonta szemöldökét.



- Hagyjuk ezt, mérnök úr! Alkalmazza a művelt Nyugaton használatos megszólítási formát, ha 
szabad kérnem! Sehogy sem illik magához, amivel kísérletezik.
- Hogyhogy? Hiszen farsangot ünnepelünk! Ma este általános tegeződés dívik...
- Igen, egy civilizálatlan inger kielégítésére. Idegenek között, vagyis olyan személyek közt, akik jog 
szerint magázódnak, a tegeződés utálatos vadság, kacérkodás az ősállapottal, léha játék, amelyet 
gyűlölök, mert lényegében a civilizáció és a fejlett emberiesség ellen irányul, igen, pimaszul és 
szemérmetlenül ellene irányul. És én nem is tegeztem magát, nehogy azt képzelje! Nemzeti 
irodalmuk remekeiből idéztem. Tehát költőileg szóltam...
- Én is! Én is bizonyos értelemben költőileg szólok, mert a pillanatot erre alkalmasnak érzem, azért 
szólok így. Nem is állítom, hogy természetes és könnyű dolog a tegeződés, ellenkezőleg, le kell 
győznöm magamat, erőt kell vennem magamon, hogy így szólítsalak, de örömest veszek magamon 
erőt, szíves örömest...
- Szíves örömest?
- Igen, szíves örömest, elhiheted. Olyan rég vagyunk már együtt idefenn, hét hónapja, ha jobban 
megnézzük; ez az itteni viszonyokhoz képest nem valami sok, de lenti fogalmak szerint, ha 
visszagondolok, mégiscsak elég nagy idő. Nos, ezt a hét hónapot együtt töltöttük, mert összehozott 
az élet, majdnem naponta találkoztunk, és érdekesen beszélgettünk, részben olyan kérdésekről, 
amelyekhez odalenn még csak nem is konyítottam. De idefenn megértettem, hogy miről van szó, 
foglalkoztatott és lebilincselt, amit mondtál, és ezért mindig feszülten figyeltem, amikor 
vitatkoztunk... jobban mondva, amikor mint homo humánus explikáltad nekem a dolgokat; mert 
tapasztalatlanságomban persze nemigen tudtam hozzászólni a kérdésekhez, csak mindig rendkívül 
figyelemre méltónak találtam, amit mondasz. Annyi mindent tapasztaltam, értettem meg általad... 
Amit Carducciról mondtál, az még a legkevesebb, de hogy például hogyan függ össze a köztársaság 
a szép stílussal, vagy az idő az emberiség haladásával, mert ha nem volna idő, nem volna haladás 
sem, és a világ nem volna egyéb bűzös tócsánál, rothadó pocsolyánál... mit tudnék minderről, ha te 
nem volnál? Azt mondom, „te", és egyéb megszólítást nem fűzök hozzá, bocsáss meg, mert nem 
tudom, minek is szólíthatnálak... nem érem föl ésszel. Itt ülsz, és csak ennyit mondok, „te", és ez 
elegendő. Te nem vagy akárki, egy ember, akinek neve van, te képviselő vagy, Settembrini úr, 
képviselő vagy idefenn és énmellettem... igen, az vagy
- erősítgette Hans Castorp, és tenyerével az abroszra csapott. - Most pedig hadd köszönjem meg - 
folytatta, és pezsgős-burgundis poharát odatolta Settembrini úr kávésfindzsájához, hogy mintegy az 
asztalon koccintson vele -, hadd köszönjem meg, hogy ebben a hét hónapban olyan kedvesen 
gyámolítottál engem, fiatal gólyát, amikor az új benyomások özönével zúdultak reám, istápoltál 
gyakorlataimban és kísérleteimben, és a helyes útra terelgettél, egészen sine pecunia, részben a 
történeteiddel, részben elvont formában. Világosan érzem, elérkezett a pillanat, hogy 
megköszönjem neked mindezt, és bocsánatodat kérjem, ha rossz tanítvány voltam, az „élet féltett 
gyermeke", amint mondottad. Nagyon meghatott, amikor ezt mondtad, és valahányszor eszembe 
jut, újra meghatódom. Féltett gyermek... nyilván az voltam neked is meg a pedagógiai vénádnak is, 
amire mindjárt első nap figyelmeztettél... igaz, ez is odatartozik az összefüggésekhez, amelyekre 
tanítottál, humanizmus és pedagógia összefüggése... idővel bizonyosan még több is jutna eszembe. 
Bocsáss meg hát nekem, és ne neheztelj reám! Egészségedre, Settembrini úr, élj soká! Emelem 
poharam az emberi szenvedés kiküszöböléséért folytatott irodalmi munkásságodra! - végezte Hans 
Castorp, fejét hátravetve, néhány korttyal felhajtotta pezsgőkeverékét és felállt. - Most pedig 
menjünk át a többiekhez.
- Hallja, mérnök úr, mi ütött magába? - kérdezte az olasz hüledezve, és szintén felállt az asztal 
mellől. - Ez úgy hangzik, mintha búcsúzna...
- Dehogy, miért búcsúznék? - tért ki Hans Castorp. Nemcsak képletesen tért ki, szavaival, hanem 
testileg is,
mert felsőtestével ívet írt le, és a tanárnőhöz csatlakozott, Engelhart kisasszonyhoz, aki éppen értük 
jött. Behrens tanácsos a zeneszobában saját kezűleg osztja a farsangi puncsot, amelyet az 
igazgatóság ajánlott fel a vendégeknek - közölte. Siessenek az urak - mondotta -, ha még akarnak 
belőle inni egy pohárral. Így hát átmentek.



A zongoraszobában, a fehér abrosszal leterített középső kerek asztalnál, a kis füles poharaikat feléje 
nyújtogató, tolongó vendéggyűrű közepén csakugyan ott állt Behrens tanácsos, és merőkanállal 
gőzölgő folyadékot osztott egy nagy levesestálból. Megjelenését ő is farsangosan megélénkítette: 
sebészköpenyéhez, amelyet most sem vetett le - hiszen orvosi tevékenysége sosem szünetelt -, 
kárminvörös valódi török fezt tett a fejére; fekete bojtja a fülére csüngött. A kettő együtt rajta már 
jelmeznek hatott, s elégséges volt hozzá, hogy amúgy is feltűnő megjelenését valószínűtlenné, 
hóbortossá torzítsa. A térdig érő fehér köpeny kiemelte testének magasságát; ha az ember eltekintett 
görnyedt tarkójától, s gondolatban kiegyenesítette alakját, valósággal életnagyságon felülinek 
tetszett, és rendkívül furcsa, kicsiny, színes feje még fokozta ezt a hatást. A fiatal Hans Castorp 
legalábbis még sosem látta ilyen különösnek a tanácsos arcát, mint aznap a bolondos fejfedő alatt, 
még sosem döbbentette meg annyira a tömpe orrú, lapos, vérmeskékbe játszó fiziognómia, a 
fehérszőke szemöldök alatt könnyesen buggyanó kék szem, az ívelt, felfelé ágaskodó száj fölött a 
ferdére húzódó világos kis bajusz. A tálból felgomolygó pára elől félrehajolva csorgatta 
merőkanalából a feléje nyújtott poharakba a barna folyadékot, egy cukrozott arak-puncsot, s e 
műveletet szüntelenül áradó vidám zagyvaságaival kísérte, minek következtében minduntalan ki-
kitört a hahota a puncskimérés körül.
- „Maga Urian úr fogad" - magyarázta Settembrini úr a tanácsosra mutatva, s azután a tömeg 
továbbsodorta Hans Castorp oldalán. Krokowski doktor is jelen volt. Fekete lüszter-zubbonyát 
lötyögő ujjakkal vállára vetette, s így dominószerű hatást keltett kicsiny, zömök, erőteljes alakján; 
poharát kicsavart kezében szeme magasságában tartotta, és vidáman beszélgetett egy nemük-cserélt 
maskara-csoporttal. Zene hangzott fel. A papírarcú páciensnő a mannheimi beteg zongorakíséretével 
Handel Largó-ját hegedülte, s utána egy Grieg-szonátát, nemzeti s egyben szalonjellegűt. 
Jóindulatúan megtapsolták, a két bridzsasztal mellől is, amelyeknél jelmezesek és jelmeztelenek 
ültek vegyesen, mellettük hűtővödörbe állított butélia. Valamennyi ajtó nyitva volt, a hallban is 
vendégek szórakoztak. A kerek puncsosasztal körül egy csoport Behrenst figyelte, aki társasjátékot 
kezdeményezett. Csukott szemmel rajzolt valamit, állva, az asztal fölé hajolva, de feltartott fejjel, 
hogy mindenki láthassa, nem nyitja ki a szemét - egy névjegy hátára rajzolt vaktában, ceruzával egy 
alakot: malac körvonalait vetette oda óriási mancsával, anélkül hogy szemét igénybe vette volna; 
malacot oldalnézetben, igaz, kissé leegyszerűsítve s inkább sematikusan, mint élethűen, de azért 
félreismerhetetlenül malac volt az, amit ilyen megnehezítő körülmények között felvázolt. 
Bűvészmutatvány volt, s Behrens értett hozzá. A hasított szemecske körülbelül oda került, ahová 
kellett, kicsit előrecsúszott az ormányhoz, de nagyjából a helyén volt azért, éppen úgy, mint a 
hegyes fülecske meg a gömbölyű has alján lelógó lábacskák; s a hasonlóképp gömbölyödő hátvonal 
folytatásaképpen ügyesen tekergőzött a kacskaringós farkinca. A nézők álmélkodó felkiáltásokkal 
fogadták a mű elkészültét, s mindenki tolakodott, hogy megpróbálja - becsvágytól sarkallva -, hogy 
utolérje a mestert. Igen ám, de malacot még nyitott szemmel is csak kevesen tudtak volna rajzolni, 
nemhogy csukottal. Micsoda torzszülöttek keletkeztek! Az egyes részek közt hiányzott minden 
összefüggés. A szemecskék kívül estek a fejen, a lábak a test belsejébe kerültek, mely viszont nem 
alkotott zárt egészet, a farkinca pedig valahol oldalt kunkorodott önálló arabeszk gyanánt, 
nélkülözvén mindennemű szerves összefüggést a zagyva főalakkal. A nézők a hasukat fogták 
nevettükben. A csoport egyre bővült. A bridzsasztaloknál is felfigyeltek, a játékosok is 
odasereglettek kíváncsiskodva, kártyáikat legyezőformán tartva kezükben. A körülállók a soros 
próbálkozó szemhéját figyelték, nem pislog-e - mert némelyek ügyefogyottságuk tudatában erre 
vetemedtek -, kuncogtak és prüszköltek, amíg a szerencsétlen vaktában tévelygett a papiroson, s 
ujjongó kacagásban törtek ki, amikor szemét felrántva, riadtan tekintett le elképesztő 
csinálmányára. Valami csalóka önbizalom mindenkit vetélkedésre sarkallt. A névjegy, bár eléggé 
nagy volt, csakhamar mindkét oldalán megtelt, az elhibázott figurák egymást metszették. Behrens 
egy másodikat áldozott tárcájából, és Paravant államügyész titkos megfontolás után egy vonallal 
próbálta odavetni malacát, azzal az eredménnyel, hogy balsikere az összes megelőzőt túlszárnyalta: 
az ornamentum, amelyet alkotott, nemcsak malachoz nem hasonlított, hanem egyáltalában 
semmihez az égvilágon. Lett is erre hallózás, hahota, viharos gratulációk. Menükártyákat hoztak át 
az étteremből, így most már egyszerre többen is rajzolhattak, hölgyek és urak, s mindegyik 



versenyzőnek megvoltak a maga nézői, felügyelői, s ezeknek egyike következőnek pályázott a 
ceruzára, amellyel a vetélkedés folyt. Összesen három plajbász szerepelt, amelyet egymás kezéből 
téptek ki, mind a három vendégek tulajdona. Behrens eltűnt adlátusával együtt, miután elindította és 
sikerre vitte az új játékot.
Hans Castorp a nagy tülekedésben Joachim vállán át figyelte az egyik rajzolót, könyökével öccse 
vállára támaszkodott, állát öt ujjába fogta, másik kezét pedig csípőjére tette. Beszélt, nevetett. Ő is 
rajzolni akart,
hangosan követelte és meg is kapta a plajbászt, kurta kis csonk volt, amelyet már csak hüvelyk- és 
mutatóujj közé lehetett fogni. Fennszóval ócsárolta a csonkot, vak arcát a mennyezetnek emelve, 
hangosan szidta, átkozta a mihaszna ceruzavéget, s eközben sietős kézzel zilált vonalakat vetett a 
kartonlapra, végül letévedt róla, és az abroszon folytatta. „Nem érvényes! - kiáltotta bele a 
megérdemelt gúnykacajba. - Hogy is rajzoljon az ember egy ilyen... pokolba vele!" És az átkozott 
csonkot a puncsostálba dobta.
- Kinek van egy rendes ceruzája? Ki adja nekem kölcsön? Még egyet akarok rajzolni! Ceruzát, 
ceruzát kérek! - hirdette ki jobbra és balra, bal kezével még az asztal lapjára támaszkodva s jobbját 
a levegőben rázogatva. Nem kapott. Akkor megfordult, és tovább is ceruzáért kiáltozva megindult 
befelé a szobába, egyenesen Clawdia Chauchat felé, aki - mint tudta - a kis szalon ajtófüggönyénél 
állt, és onnét figyelte mosolyogva a kerek asztal körüli tolongást.
Háta mögött valaki szólította Hans Castorpot, idegen nyelv hangzatos szavai ütötték meg a fülét:
- Eh! Ingegnere! Aspetti! Che cosa fa! Ingegnere! Un po di ragione, sa! Ma e matto questo ragazzo! 
[16]
De Hans Castorp túlharsogta a kiáltást, s így aztán mindenki láthatta, hogy Settembrini úr egy 
hazájában szokásos és szavakkal nehezen kifejezhető értelmű mozdulattal, kezét kinyújtott karral 
feje fölé dobva s e gesztusát elnyújtott „ehhh"-hel kísérve, elhagyta a farsangi mulatságot.
Hans Castorp pedig ott állt a klinkertéglával kikövezett udvaron, közvetlen közelből tekintett a 
kiugró pofacsont fölött összeszűkülő kékes-szürkés-zöld, mongolredős szemekbe, és megkérdezte:
- Nem adhatnál egy ceruzát?
Halotthalvány volt, éppolyan sápadt, mint akkor, amikor magányos sétájáról összevérezve futott be 
Krokowski doktor előadására. Arcának vazomotoros beidegzése olyan eredménnyel működött, hogy 
e fiatal arc vértelen bőre hidegen, sápadtan beesett, orra kihegyesedett, s szeme körül ólomszínűvé 
vált, mint a hulla. Hans Castorp szívét pedig olyan sebességgel doboltatta a nervus sympathicus, 
hogy szabályszerű légzésről szó sem lehetett, testén egyik borzongás futott végig a másik után, 
faggyúmirigyeinek részvételével, amelyek a szőrtüszőkkel egyetemben felágaskodtak.
A papírcsákós beteg tetőtől talpig végigmérte, s mosolyában nem volt sem szánalom, sem aggódás 
ziláltsága láttán. A női nem általában nem ismer sem szánakozást, sem aggodalmat a szenvedély 
rémei miatt; nyilván sokkal otthonosabb ebben az elemben, mint a férfi, akitől természeténél fogva 
mindenképp idegen, s akit a nő mindig bizonyos gúnnyal és kárörömmel fogad ezen a területen. A 
férfi egyébként meg is köszönné a szánalmat és az aggódást.
- Én? - válaszolta a csupasz karú beteg a tegező megszólításra. - De igen, talán. - Mosolyában, 
hangjában talán volt valami abból az izgalomból, amely fellép, ha hosszú néma kapcsolat után 
végre elhangzik az első megszólítás; ravaszkás izgalom ez, mert titokban mindazt tekintetbe veszi, 
ami a pillanatot megelőzte. - Nagyon becsvágyó vagy... Nagyon... buzgó... vagy - folytatta 
csúfondárosan, egzotikus kiejtésével, idegenszerű mássalhangzókkal és idegenszerű, nyílt e-vel, s 
kissé fátyolos, kellemesen rekedt hangjával a „becsvágyó" szónak a második szótagját nyomta meg, 
ami végképp idegenszerűvé tette beszédét; közben kicsiny bőrtáskájában kotorászott, kutatva nézett 
bele, s elsőnek kihúzott zsebkendője után apró ezüst crayon-t szedett ki belőle, vékony, törékeny 
csecsebecsét, mely komolyabb használatra aligha látszott alkalmasnak. Az akkori ceruza, az első, 
ügyesebb, kezelhetőbb jószág volt.
- Voila! - mondta, és Hans Castorp szeme elé tartotta a ceruzát, hüvelyk- és mutatóujja közé fogta a 
végét, és könnyedén ide-oda lóbálta.
Mivel Clawdia adta is, meg nem is a ceruzát, Hans Castorp is úgy tett, mint ő: el is vette, meg nem 
is, amennyiben kezét a ceruza magasságába emelte, ujjait fogásra készen tartotta, de nem ragadta 



meg a ceruzát, és ólomszínű szemüregéből felváltva hol a tárgyra tekintett, hol Clawdia tatár arcába. 
Vértelen ajka nyitva volt, s úgy is maradt, nem használta a szavak formálására, amikor megszólalt:
- Látod-e? Tudtam, hogy van ceruzád.
- Prenez garae, il est un peu frague - mondta Clawdia. - C'est a visser, tu sais. [17]
Kettejük feje összehajolt, ahogy Clawdia megmutatta neki a crayon közismert mechanizmusát; ha 
az ember felcsavarta, tű vékonyságú s valószínűleg kemény, halvány írású grafit-rudacska bukkant 
ki belőle.
Egészen közel hajoltak egymáshoz. Mivel Hans Castorp szmokingot vett aznap este, kemény gallér 
volt rajta, és megtámaszthatta az állát.
- Kicsi a crayon, de erős - mondta halkan; homlokuk majdnem összeért, Hans Castorp lefelé nézett 
a ceruzára, és alig mozdította ajkát.
- Nini, még szellemes is vagy! - felelte Clawdia, és kurtán felkacagott. Kiegyenesedett, és most már 
egészen átadta neki a ceruzát. (Isten tudja, mivel volt szellemes, hiszen egy csepp vér nem sok, 
annyi sem maradt a fejében.)
- Most pedig menj, siess, rajzolj, rajzolj szépen, rajzolj kedvedre! - Szellemeskedésével szinte 
elüldözte magától.
- Nem, te még nem rajzoltál. Most te rajzolsz! - akadékoskodott Hans Castorp, az „m" hangzók 
kihagyásával, és egy lépést hátrált, mintha magával húzná Clawdiát.
- Én? - ismételte Clawdia, és csodálkozása talán inkább egyébnek szólt s nem is Hans Castorp 
felszólításának. Zavartan mosolyogva még ott állt egy ideig, de aztán Hans Castorp mágneses erejű 
hátrálásának engedelmeskedve néhány lépést tett a puncsosasztal felé.
Kiderült azonban, hogy a szórakozás ott már abbamaradt, halódott. Valaki még rajzolt, de már senki 
sem nézte. A menükártyákat kusza vonalak borították, mindenki kipróbálta ügyetlenségét, az asztal 
elhagyottan állt, főleg mert ellenáramlat éreztette hatását. A betegek észrevették, hogy az orvosok 
eltávoztak, és hirtelen új jelszó hangzott el: tánc! Már húzták is félre az asztalt, megfigyelőket 
állítottak az író- meg a zeneszoba ajtajához, hogy valamilyen jellel állítsák meg a bált, ha netán az 
„öreg", Krokowski vagy a főnökasszony újra feltűnnék a láthatáron. Egy szláv ifjú érzéssel 
belekapott a kis diófa pianínó billentyűibe. Az első párok már megindultak a nézők székei alkotta 
szabálytalan körben.
Hans Castorp „ég veled!"-legyintéssel búcsúzott el az éppen tovatűnő asztaltól. Azután állával két 
üres ülőalkalmatosságra bökött, amelyet a kis szalonban felfedezett, és a védett sarokra, amely az 
ajtófüggönytől jobbra üresen várt. Szólni nem szólt, talán azért, mert hangosnak találta a muzsikát. 
Madame Chauchat számára fakeretre feszített plüssszéket, úgynevezett etruszk széket húzott a 
némajátékkal megjelölt helyre, magának pedig csavart karfájú, recsegő-ropogó fonott széket húzott 
oda, s arra ült, előrehajolva Clawdia felé, karját a támlán nyugtatva, kezében Clawdia crayonja, lába 
az ülés alatt hátrahúzva. Clawdia mélyen besüppedt a puhán kifeszített bársonyülésen, térde 
magasra került, de azért mégis keresztbe tette a lábát, és a levegőben maradó szabad lábfejét 
billegette; bokájára a fekete lakkcipő fölött fekete selyemharisnya feszült. Előttük mások ültek, 
felálltak, hogy táncolni menjenek, s helyet adtak olyanoknak, akik már belefáradtak a táncba. 
Állandó jövés-menés volt.
- Új ruhád van - mondta Hans Castorp, csak azért, hogy nézhesse; és hallotta Clawdia válaszát:
- Új? Ennyire járatos vagy a ruhatáramban?
- Nincs igazam?
- De igen. Nemrég csináltattam, Lukacek varrta, odalenn a faluban. Sokat dolgozik a fenti 
hölgyeknek. Tetszik neked?
- Nagyon tetszik - felelte Hans Castorp, még egyszer átfogta Clawdiát pillantásával, s azután 
lesütötte a szemét. - Akarsz táncolni ? - tette hozzá.
- Te akarnál? - kérdezte Clawdia mosolyogva, szemöldökét felvonva, és Hans Castorp így válaszolt:
- Táncolnék, ha neked is lenne kedved.
- Nem is vagy olyan szófogadó, mint képzeltem - mondotta Clawdia, s mivel Hans Castorp 
megvetőn fölkacagott, hozzátette: - Az unokatestvéred már fölment.
- Igen, az unokatestvérem - hagyta helyben Hans Castorp fölösleges módon. - Én is észrevettem az 



előbb, hogy eltűnt. Valószínűleg lefeküdt.
- C'est un jeune homme trés étroit, trés honnéte, trés allémand. [18]
- Étroit? Honnéte? - ismételte Hans Castorp. - Franciául jobban értek, mint ahogy beszélek. Azt 
akarod mondani, hogy pedáns. Úgy gondolod, hogy általában pedánsak vagyunk mi, németek... 
nous autres allemands?
- Nous causons de votre cousin. Mais c'est vrai, egy kicsit bourgeois-k vagytok. Vous aimez l'ordre 
mieux que la liberté, toute l'Europe le sait. [19]
- Aimer... aimer... qu'est-ce que c'est! Ca manque de définition, ce motla. Kinek a pap, kinek a 
papné, comme nous disons proverbialement - jelentette ki Hans Castorp. Majd így folytatta: - Az 
utóbbi időben elgondolkoztam néha a szabadságon. Vagyis annyiszor hallottam ezt a szót, hogy 
gondolkodóba estem. Je te le dirai en francais, hogy mit gondoltam róla. Ce que toute l'Europe 
nomme la liberté, est peutétre une chose assez pédante et assez bourgeoise en comparaison de notre 
besoin d'ordre... c'est fa! [20]
- Tiens! C'est amusant. C'est a ton cousin a qui tu penses en disant des choses étranges comme ca? 
[21]
- Nem, c'est vraiment une bonne ame, egyszerű, cseppet sem veszélyeztetett lélek, tu sais. Mais il 
n'est pas bourgeois, il est milítaire. [22]
- Nem veszélyeztetett? - ismételte Clawdia erőlködve. - Tu veux dire: une nature tout a fait ferme, 
sure d'elle mimé? Mais il est sérieusement maladé, ton pauvre cousin? [23]
- Ki mondta?
- Itt mindenki tud a másikról.
- Behrens tanácsos mondta neked?
- Peut-étre en me faisant voir ses tableaux. [24]
- C'est a dire: en faisant ton portrait? [25]
- Pourquoi pas. Tu vas trouvé réussi, mon portrait? [26]
- Mais oui, extrémement. Behrens a trés exactement rendu ta peau, oh, vraiment trés fidélement. 
J'aimerais beaucoup étre portraitiste, moi aussi, pour avoir l'occasion d'étudier ta peau comme lui. 
[27]
- Parlez allemand, s'il vous piait. [28]
- Ó, én francia nyelven is németül beszélek. C'est une sorté d'étude artistique et médicale, en un 
mot: ils'agit des lettres humaines, tu comprends. [29] Nos hogy állunk, nem akarsz táncolni?
- Dehogyis, olyan gyerekes az egész! En cachette des médecins. Aussitot que Behrens reviendra, 
tout le monde va se précipiter sur les chaises. Ce sera fort ridicule. [30]
- Hát annyira respektálod?
- Kicsodát? - mondta Clawdia, idegenszerűen elharapva a kérdő névmást.
- Behrenst.
- Mais va donc avec ton Behrens! Meg aztán szűk is a hely. Et puis sur le tapis.. . [31] Nézzük 
inkább, ahogy táncolnak a többiek.
- Jó, nézzük - helyeselt Hans Castorp, és Clawdia Chauchat feje mellett, sápadt arcát félrehajtva, 
nagyapja mélázó kék szemével tekintett az álruhás páciensek forgatagába a szalonban meg odaát az 
írószobában. A Néma Nővér Kék Henrikkel járta, a bálozó ficsúrnak öltözött Frau Salomon 
frakkosan, fehér mellényesen, dúsan domborodó ingmellel, festett bajuszkával és szemébe monoklit 
csippentve, fekete férfipantallójából természetellenesen kibukkanó magas sarkú lakk-topánkában 
forgott a pierrot-val, akinek a szája vérvörösen virított lisztes képe közepéből, és szeme albino-
házinyúléhoz volt hasonlatos. A kurta köpenyes görög a kivágott ruhás, sötéten csillámló 
Rasmussen körül lengette lila trikós karcsú lábszárait; a kimonós államügyész, Wurmbrandt 
főkonzulné és a fiatal Ganser meg éppenséggel hármasban táncoltak, egymást átölelve; Frau Stöhr 
pedig a seprűjével táncolt, szívéhez szorította, és sörtéit úgy simogatta, mintha egy férfi fölfelé 
meredező haja lenne.
- Jó, nézzük - ismételte Hans Castorp gépiesen. Halkan beszéltek, a zongora hangjai mellett. - 
Üljünk itt, és nézzük őket, mintha álmodnánk. Mert nekem ez olyan, mint egy álom, tudd meg, 
hogy mi ketten itt ülünk... comme un réve singuliérement profond, car il faut dormir trés 



profondément pour réver comme cela...Je veux dire: c'est un réve bien connu, réve de tout temps, 
long, éternel, oui, étre assis prés de toi comme a présent, voila Veternité. [32]
- Poéte! - mondta az asszony. - Bourgeois, humaniste et poéte... voila l'allemand au complet, comme 
il faut! [33]
- Je crains que nous ne soyons pas du tout et nullement comme il faut - válaszolta Hans Castorp. - 
Som aucun égard. Nous sommes peut-étre des Sorgenkinder des Lebens, tout simplement. [34]
- Joli mot. Dis-moí donc... Il n'aurait pas été fort difficile de réver ce réve-la plus tot. C'est un peu 
tard que monsieur se résout a adresser la parole a son humble servante. [35]
- Pourquoi des paroles? - mondta Hans Castorp. - Pourquoi parler? Parler, discourir, c'est une chose 
bien républicaine, je le concéde. Mais je doute que ce soit poétique au méme degré. Un de nos 
pensionnaires, qui est un peu devenu mon ami, Monsieur Settembrini.. . [36]
- Il vient de te lancer quelques paroles? [37]
- Eh bien, c'est und grand parleur sans doute, il aime mimé beaucoup de rédier des beaux vers... 
mais est-ce un poete, cet homme-la ? [38]
- Je regrette sincérement de n'avoir jamais eu le plaisir de fairé la connaissance de ce chevalier. [39]
- Je le crois bien. [40]
- Ah! Tu le crois?[41]
- Comment? C'était une phrase tout a fait indifférente, ce que j'ai dit la. Moi, tu le remarques bien, je 
ne parle guere le francais. Pourtant, avec toi, je préfére cetté langue a la mienne, car pour moi, 
parler francais, c'est parler sans parler, en quelque maniére... sans responsabilité, ou comme nous 
parlons en réve. Tu comprends? [42]
- A peu prés. [43]
- Ca suffit... Parler - folytatta Hans Castorp -, pauvre affaire! Dans l'eternité, on ne parle point. Dans 
l'eternité, tu sais, on fait comme en dessinant un petit cochon: on penche la tété en arriere et on 
ferme les yeux. [44]
- Pas mai, ca! Tu es chez toi dans l'eternité, sans aucun doute, tu la connais a fond. Il faut avouer 
que tu es un petit réveur assez curietix. [45]
- Et puis - mondta Hans Castorp - si je t'avais parié plus tot, il m'autant fallute dire „pous". [46]
- Eh bien, est-ce que tu as l'intention de me tutoyer pour toujours?" [47]
- Mais oui. Je t'ai tutoyé de tout temps et je te tutoierai éternelle [48] -
- C'est un peu fort, par exemple. En tout cas tu n'auras pas longtemps l'occasion de me dire „tu". Je 
vais partir. [49]
Egy kis idő kellett, míg a szó Hans Castorp tudatába hatolt. Akkor felriadt, s rémülten nézett körül, 
mint akit álmából zavartak fel. Beszélgetésük meglehetősen sokáig tartott, mert Hans Castorp 
nehézkesen, mintegy tétovázva, el-elmerengve beszélte a francia nyelvet. A zongora, mely rövid 
időre elhallgatott, most ismét megszólalt, immár a mannheimi keze alatt, aki leváltotta a szláv ifjút, 
és kottát tett fel a kottatartóra. Engelhart kisasszony ült mellette és lapozott. A bál megritkult. A 
vendégek egy része, úgy látszott, áttért a horizontális helyzetre. Senki sem ült már előttük. Az 
olvasószobában kártyáztak.
- Mit csinálsz? - kérdezte Hans Castorp magánkívül...
- Elutazom - ismételte az asszony, és megjátszott csodálkozással mosolygott Hans Castorp 
hüledezésén.
- Lehetetlen - hebegte Hans Castorp. - Csak tréfálsz.
- Egyáltalában nem. A legkomolyabban mondom. Elutazom.
- Mikor?
- Holnap. Apres diner. [50]
Hans Castorpban nagyon sok minden összeomlott. Megkérdezte :
- Hová?
- Messzire.
- Dagesztánba?
- Tu n'es pas mal instruit. Petit-étre, pour le moment.. . [51]
- Hát meggyógyultál?



- Quant a ca... non. De Behrens úgy látja, egyelőre nem várhatunk semmi többet az itt-
tartózkodástól. C'est pourquoi je vais risauer un petit changement d'air. [52]
- Tehát visszajössz?
- Az még kérdés. Főleg az a kérdés, hogy mikor, Quant a moi, tu sais, j'aime la liberté avant tout et 
notamment celle de choisir mon domicile. Tu ne comprends qu'est ce que c'est: étre obséde de 
l'indépendance. C'est de ma race, peut-étre. [53]
- Et ton mari au Daghestan te l'accorde... ta liberté? [54]
- C'est la maladie qui me la rend. Me voila a cet endroit pour la troisieme fois.J'ai passé un année, 
cetté fois. Possible que je revienne. Mais alors tu seras bien loin depuis longtemps. [55]
- Azt hiszed, Clawdia ?
- Mon prénom aussi! Vraiment tu les prends bien au sérieux les coutumes du carnaval. [56]
- Hát tudod-e, hogy mennyire vagyok beteg?
- Oui... non... comme on sait ces choses ici. Tu as une petite tache hutnide la dedans et un peu 
defievre, n'est-ce pas? [57]
- Trente-sept et huit ou neuf l'apres-midi [58] - mondta Hans Castorp.
- És te ?
- Oh, mon cas, tu sais, c'est un peu plus compliqué... pas tout a fait simple. [59]
- Il y a quelque chose dans cetté branche de lettres humaines dite la médecine - mondta Hans 
Castorp -, qu'on appelle bouchement tuberculeux des vases de lymphe. [60]
- Ah! Tu as mouchardé, mon cher, on le voit bien. [61]
- Et toi.. , [62] Bocsáss meg! Hadd kérdezzek most valamit, hadd kérdezzek meg tőled valamit 
nyomatékosan és anyanyelvemen! Amikor annak idején ebéd után orvosi vizsgálatra mentem, hat 
hónappal ezelőtt... Megfordultál és utánam néztél, emlékszel ?
- Quelle question! Il a six mois! [63]
- Tudtad, hogy hová megyek?
- Certes, c'était tout afait par hasard... [64]
- Behrenstől tudtad ?
- Toujours ce Behrens! [65]
- Oh, il a représenté ta peau d'une jacon tellement exacte... D'ailleurs, c'est un veujaux joues 
ardentes et qui posséde un service a café trés remarquable... Je crois bien qu'il connaisse ton corps 
non seulement comme médecin, mais aussi comme adepte d'une autre discipline des lettres 
humaines. [66]
- Tu as décidément raison de dire que tu parles en réve, mon ami. [67]
- Soit... Laisse-moi réver de nouveau apres m'avoir réveillé si cruellement par cetté cloche d'alarmé 
de ton départ. Sept mois sous tes yeux... Et a présent, ou en réalité j'ai fait ta connaissance, tu me 
parles de départ! [68]
- Je te répéte que nous aurions pu causer plus foí. [69]
- Kívántad volna?
- Moi? Tu ne m'échapperas pas, mon petit. Il s'agit de tes intéréts, a toi. Est-ce que tu étais trop 
timide pour t'approcher d'une femme a qui tu parles en réve maintenant, oh est-ce qu'il y avait 
quelqu'un qui t'en a empéché? [70]
- Je te l'ai dit.Je ne voulais pas te dire pous. [71]
- Farceur. Réponds done: ce monsieur beau parleur, cet Italien-la qui a quitté la soirée... qu'est-ce 
qu'il t'a clame tantot? [72]
- Je n'en ai entendu absolument rien. Je me soucie trés peu de ce monsieur, quand nies yeux te 
voient. Mais tu oublies... il n'aurait pas été sí facile du tout dejaire ta connaissance dans le monde. Il 
y avait encore mon cousin avec qui j'étais Hé et qui indine trés peu a s'amuser ici: il ne pense a rien 
qu'a son retour dans lesplaines, pour se fairé soldat. [73]
- Pauvre diable. Il est, en efjet, plus maladé qu'il ne sait, Ton ami italien du resté ne va pas trop bien 
non plus. [74]
- Il le dit lui-méme. Mais mon cousin... Est-ce vrai? Tu m'efjraies. [75]
- Fort possible qu'il aille mourir, s'il essaye d'étre soldat dans les plaines. [76]



- Qu'il va mourir. La mort. Terrible mot, n'est-ce pas? Mais c'estétrange, il ne m'impressionne pas 
tellement aujourd'hui, ce mot. C'était une facon de parler bien conventionnelle, lorsque je disais „tu 
m'effraies". L'idée de la mort ne m'effraie pas. Elle me laisse tranquille. Je n'ai pas pitié, ni de mon 
bon Joachim ni de moi-méme, en entendant qu'il va peut-étre mourir. Si c'est vrai, son état 
ressemble beaucoup au mien et je ne le trouve pas particuliérement imposant. Il est moribond, et 
moi, je suis amoureux, eh bien!... Tu asparié a mon cousin a l'atelier de photographie intimé, dans 
l'antichambre, tu te souviens. [77]
- Je me souviens un peu. [78]
- Donc ce jour-la Behrens a fait ton portrait transparent! [79]
- Mais oh!. [80]
- Mon Dieu! Et l'as tu sur toi? [81]
- Non, je l'ai dans ma chambre? [82]
- Ah, dans ta chambre. Quant au mien, je l'ai toujours dans mon portefeuille. Veux-tu que je te le 
fasse voir? [83]
- Mille remerciements. Ma curiosité n'est pas invincible. Ce sera un aspect trés innocent. [84]
- Moi, j'ai vu ton portrait extérieur. J'aimerais beaucoup mieux voir ton portrait intérieur qui est 
enfermé dans ta chambre... Laisse-moi demander autre chose! Parfois un monsieur russe qui loge en 
ville vient te voir. Qui est-ce? Dans quel but vientil, cet hommé? [85]
- Tu es joliment fort en espionnage, je l'avoue. Eh bien, je réponds. Oui, c'est un compatriote 
souffrant, un ami. J'ai fait sa connaissance a une autre station balnéaire, il y a quelques années déja. 
Nos relations? Les voila: nous prenons notre thé ensemble, nous fumons deux ou trois papiers, et 
nous bavardons, nous philosophons, nous parlons de l'homme, de Dieu, de la vie, de la morale, de 
mille choses. Voila mon compte rendu. Es-tu satisfait? [86]
- De la morale aussi! Et qu'est-ce que vous avez trouvé en fait de morale, par exemple? [87]
- La morale? Cela t'interessé? Eh hien, il nous semble qu'il faudrait chercher la morale non dans la 
vertu, c'est a dire dans la raison, la discipline, les bonnes tnoeurs, l'honnéteté, mais plutot dans le 
contraire, je veux dire: dans le peché, en s'abandonnant au danger, a ce qui est nuisible, a ce qui 
nous consume. Il nous semble qu'il est plus moral de se perdre et méme de se laisser dépérir que de 
se conserver. Les grands moralistes n'étaient point des vertueux, mais des aventuriers dans le mai, 
des vicieux, de grands pécheurs qui nous enseignent a nous incliner chrétiennement devant la 
misere. Tout ca doit te déplaire beauconp, n'est-ce pas? [88]
Hans Castorp nem válaszolt. Még mindig úgy ült, mint kezdetben, keresztbe tett lábát mélyen 
recsegő széke alá dugva, előrehajolva a papírcsákós, félig fekvő Clawdia felé, crayonját kezében 
tartva, és Hans Lorenz Castorp kék szemével alulról fölfelé nézett a megürült szobába. A 
vendégsereg széjjeloszlott. A zongora az átlósan szemben fekvő sarokban már csak halkan, 
szaggatottan szólt, a mannheími beteg fél kézzel pötyögött rajta, a tanárnő pedig mellette ült, és egy 
keménykötésű kottában lapozgatott, melyet térdére fektetett. Amikor Hans Castorp és Clawdia 
Chauchat között elnémult a beszélgetés, a zongorista végleg elhallgatott, és ölébe tette azt a kezét is, 
amellyel eddig a billentyűket simogatta; Fraulein Engelhart pedig továbbra is kottaalbumába nézett. 
Négyen maradtak a farsangi mulatságból, s mind a négyen mozdulatlanul ültek. Hosszú percekig 
tartott a csend. Nyomása alatt a zongoránál ülők feje egyre mélyebbre kókadt, a mannheimié a 
billentyűk, Engelhart kisasszonyé a kotta fölé. Végül mintegy titkos megegyezéssel mindketten 
egyszerre fölálltak, s óvatosan, lábujja hegyen kiosontak, fejüket behúzva, karjukat testükhöz 
szorítva s erőltetetten vigyázva, nehogy a szoba másik, még benépesített sarkába nézzenek; így 
tűntek el együtt az író- és olvasószobán át, a mannheimi meg a tanárnő.
- Tout le monde se rétire - mondta Madame Chauchat. -C'étaient les derniers; il se fait tard. Eh hien, 
la fete de carnaval est finie. - És fölemelte karját, két kezével levette papírcsákóját vöröses hajáról, 
mely koszorúba fonva feküdt feje körül. - Vous connaissez les conséquences, monsieur. [89]
De Hans Castorp hunyt szemmel nemet intett, anélkül, hogy helyzetét egyébként megváltoztatta 
volna. Így válaszolt:
- Jamais, Clawdia. Jamais je ne te dirai „vous", jamais de la vie ni de la mort, ha ugyan lehet így 
mondani... kellene, hogy lehessen. Cetté forme de s'adresser a une personne, qui est celle de 



l'Occident cultivé et de la civilisation humanitaire, me semble fort bourgeoise et pédante. Pourquoi, 
aufond, de la forme? La forme, c'est la pédanterie elle-méme! Tout ce que vous avez fixé a l'égard 
de la morale, toi et ton compatriote souffrant... tu veux sérieusement que ca me surprenne? Pour 
quel sot me prends-tu? Dis donc, qu'-est-ce que tu penses de moi? [90]
- C'est un sujet qui ne donne pas beaucoup a penser. Tu es un petit bonhomme convenable, de bonne 
famille, d'une tenne appétis- sante, disciple docile de ses précepteurs et qui retournera bientót dans 
les plaines, pour oublier completement qu'il a jamais parié en réve la et pour aider a rendre son pays 
grand et puissant par son travail honnite sur le chantier. Voila ta photographie intimé, faite sans 
appareil. Tu la trouves exacte, j'espere? [91]
- Il y manque quelques détails que Behrens y a trouvés [92]
- Ah, les médecíns en trouvent toujours, ils s'y connaissent... [93]
- Tu parles comme Monsieur Settembríni. Et ma fievre? D'ou vient elle? [94]
- Allons donc, s'est un incident sans conséquence qui passera vite. [95]
- Non, Clawdia, tu sais bien que ce que tu dis la, n'est pas vrai, et tu le dis sans conviction, j'en suis 
sur. La fievre de mon corps et le battement de mon coeur harassé et le frissonnement de mes 
membres, c'est le contraire d'un incident, car ce n'est rien d'autre... - és sápadt arca, vonagló ajka 
mélyebben hajolt Clawdia fölé - rien d'autre que mon amour pour toi, oui, cet amour qui m'a saisi a 
l'instant oh mes yeux t'ont vue, ou, plutot, que j'ai reconnu, quand je t'ai reconnue toi... et c'était lui, 
évidemment, qui m'a mémé a cet endroit.. . [96]
- Quelle folie! [97]
- Oh, l'amour n'est rien, s'il n'est pas de la folie, une chose insensée, défendue et une aventure dans 
le mai. Autrement c'est une banalité agréable, bonne pour en fairé de petites chansons paisibles dans 
les plaines. Mais, quant a te que je fai reconnue et que j'ai reconnu mon amourpour toi... oui, c'est 
vrai,je t'ai déja connue, anciennement, toi et tes yeux merveilleusement obliques, et ta bouche et ta 
voíx, avec laquelle tu parles... unefois déja, lorsque j'étais collégien, je t'ai demandé ton crayon, 
pour fairé enfin ta connaissance mondaine, parce que je t'aimais irraisonnablement, et c'est de la, 
sans doute, c'est de mon ancien amour pour toi que ces marques me restent que Behrens a trouvées 
dans mon corps et qui indiquent que jadis aussí j'étais maladé... [98]
Foga vacogott. Egyik lábát kihúzta a recsegő kosárszék alól, mialatt csapongott, s ahogy ezt a lábát 
előbbre tolta, a másiknak a térde már a padlót érte, s így hát letérdelt Clawdia előtt, lehajtott fejjel 
és egész testében remegve.
- Je t'aime - mormolta -, je t'aimée de tout temps, car tu es le Toi de ma vie, mon réve, mon sort, 
mon envie, mon éternél désir... [99]
- Allons, allons! - mondta Clawdia. - Si tes précepteurs te voyaient.. . [100]
De Hans Castorp kétségbeesetten rázta a fejét, arccal a szőnyeg fölé hajolva, és így válaszolt:
- Je m'en ficherais, je me fiche de tous ces Carducci et de la République éloquente et du progres 
humain dans le temps, car je t'aimé! [101]
Clawdia Chauchat könnyedén megsimogatta Hans Castorp rövidre nyírt haját a tarkóján.
- Petit bourgeois! - mondta. - Joli bourgeois a la petité tache humide. Est-ce vrai que tu m'aimes 
tant? [102]
És Clawdia érintésétől elragadtatva, Hans Castorp hátravetett fejjel, lehunyt szemmel térdelt előtte, 
most már mind a két térdén, és így folytatta:
- Oh, l'amour, tu sais... Le corps, l'amour, la mort, ces trois ne font qu'un. Car le corps, c'est la 
maladie et la volupté, et c'est lui qui fait la mort, oui, ils sont charnels tous deux, l'amour et la mort, 
et voila leur terreur et leur grandé magié! Mais la mort, tu comprends, c'est d'une part une chose 
malfamée, impudente qui fait rougir de moure; et d'autre part c'est une puissance trés solennelle et 
trés majestueuse, beaucoup plus haute que la vie riante gagnant de le monnaie et farcissant sa 
panse... beaucoup plus vénérable que le progres qui bavarde par les temps... parce qu'elle est 
l'histoire et la noblesse et la piété et l'éternel et le sacré qui nous fait tirer le chapeau et marcher sur 
la pointe des pieds... Or, de mérne, le corps, lui aussi et l'amour du corps, sont une affaire indécente 
et facheuse, et le corps rougit etpalit a sa surface parfrayeur et honte de lui-méme. Mais aussi il est 
une grandé gloire adorable, image miraculeuse de la vie organique, sainte merveille de laforme et



de la beauté, et l'amour pour lui, pour le corps humain, c'est de mérne un interet extrémement 
humanitahe et une puissance plus éducative que toute la pédagogie du mondel... Oh, enchantante 
beauté organique qui ne se compose ni de teinture a l'huile ou de pierre, mais de matiére vivante et 
corruptible, pleine du secret fébrile de la vie et de la pourriture! Regarde la symétrie merveilleuse 
de l'édifice humain, les épaules et les hanches et les mamelons fieurissants de part et d'autre sur la 
poitrine, et les cótes arrangées par paíres, et le nombril au milieu dans la mouesse du ventre, et le 
sexe ohscur entre les cuisses! Regarde les omoplates se remuer sous la peau soyeuse du dos, et 
l'échine qui descend vers la luxuriance double etfrakhe desfesses, et les grandes hranches des vases 
et des nerfs qui passent du tronc aux rameaux par les aisselles, et comme la structure des bras 
correspond a celle des jambes. Oh, les douces régions de la jointure intérieure du coude et du jarret 
avec les abondance de delicatesses organiques sous leurs coussins de chair! Quelle féte immense de 
les caresser, ces endroits delicieux du corps humain! Féte a mourir sans plainte apres! Oui, mon 
Dieu, laisse-moi sentir l'odeur de la peau de ta rotule, sous la quelle l'ibgénieuse capsule articulire 
secrete son huile glissante! Laisse-moi toucher dévotement de ma houche l'Artéria femoralis qui bat 
au front de ta cuisse et qui se divise plus has en les deux arteres du tibia! Laisse-moi ressentir 
l'exhalation de tes pores et tater ton duvet, image humaine d'eau et d'albumine, destinée pour 
l'anatomie du tomheau, et laisse-moi périr, mes levres aux tiennes! [103]
Nem nyitotta ki a szemét, miután befejezte; úgy maradt, ahogy volt, fejét hátravetve, kezét s benne 
a kis ezüst crayont maga elé nyújtva, remegve, imbolyogva térdén. Clawdia Chauchat így felelt:
- Tu es en effet un galant, qui sait solliciter d'une maniere profonde, a l'allemande. [104]
És Hans Castorp fejére tette papírcsákóját.
- Adieu, mon prince Carnaval! Vous aurez unt mauvaise ligne de fiévre se soir, je vous le prédis. 
[105]
Azzal lesiklott a székről, a szőnyegen át az ajtóig siklott, az ajtó keretében egy pillanatra tétovázva 
megállt, félig hátrafordult, s egyik mezítelen karját magasra emelve, kezét a sarokvasnak 
támasztotta. Válla felett halkan hátraszólt:
- N'oubliez pas de me rendre mon crayon. [106] És kiment.

Jegyzet

1 Németül görényt jelent.
1 Mind a kettő.
2 Papageno belépője Mozart Varázsfuvolá-jából. Csokonai Vitéz Mihály fordítása.
3 Urbán Eszter fordítása.
1 ¦ literátus ember
2 Haute volée - előkelő társaság, „felső tízezer".
3 isteneihez
4 Tudom, asszonyom... És nagyon sajnálom.
5 Köszönöm.
6 Siessen, uram... Krokowski úr előadása már megkezdődött.
7 Franciául egyrészt csókot, másrészt habcsókszerű süteményt jelent.
8 Bacchus és egyebek jegyében, azaz: bor és egyebek örömeit élvezve.
9 Nemes és kegyes hölgy
10 halál okából
11 Egy kicsit gyorsabban, uraim!
12 Sejtes.
1 Nyugodjék békében.
2 Köszönöm szépen.
3 Nincs miért, asszonyom!



4 Én is festő vagyok. (Állítólag Correggio mondása.)
5 szerves rombolás
6 Nyugodjék békében. - Legyen neked könnyű a föld. Örök nyugodalmat adj néki, Uram.
7 Az itt következő Don Carlos-idézetek Vas István fordításából valók.
8 egyetlen és utolsó fiáét, aki most szintén meghal.
9 Mind a kettő, értik, uraim... Előbb az egyik, és most a másik.
10 mint egy hős, spanyol módra
11 ugyanúgy, mint büszke öccse, Fernando.
12 édes örömujjongással
13 A fejezetben elszórt Faust-idézetek JékeJy Zoltán fordításából valók.
14 bolondokháza
15 haláltánc
16 Eh! Mérnök úr! Várjon! Mit művel? Mérnök úr! Térjen eszére! Megőrült ez a gyerek!
17 Vigyázat, egy kicsit törékeny. - Ki kell csavarni, tudod.
18 Nagyon korlátolt, nagyon becsületes, nagyon német fiatalember.
19 Az unokafivéredről beszélünk. De igaz... Jobban szeretitek a rendet, mint a szabadságot, ezt 
tudja egész Európa.
20 Szeretni... szeretni... mi az ? Ennek a szónak nincs meghatározása... ahogy a közmondásunk 
tartja. Franciául mondom el... Amit egész Európa szabadságnak nevez, az talán nagyon is pedáns, 
nagyon is burzsoá valami a mi rendérzékünkhöz képest... ez az!
21 No hát, ez igazán mulatságos. Az unokafivéredre gondolsz, amikor ilyen furcsa dolgokat 
mondasz ?
22 Nem, ő igazán jó lélek... tudod. De nem burzsoá, hanem katona.
23 Azt akarod mondani: szilárd jellem, biztos önmagában? De hiszen nagyon komolyan beteg a 
szegény unokafivéred.
24 Talán, amikor megmutatta a képeit.
25 Vagyis amikor megfestette az arcképedet!
26 Meglehet. Sikerültnek találod a képemet ?
27 Ó, igen, nagyon. Behrens nagyon pontosan eltalálta a bőrödet, igazán rendkívül hűségesen. 
Szeretnék én is portréfestő lenni, hogy alkalmam legyen a bőröket tanulmányozni, úgy, mint neki.
28 Beszéljen németül, legyen szíves!
29 Ez afféle művészi és orvosi tanulmány, egyszóval a humanizmusról van szó, érted.
30 Az orvosok háta mögött. Mihelyt Behrens visszajön, mindenki rohan a székekhez. Szörnyen 
nevetséges lesz.
31 Eredj már a Behrenseddel!... És méghozzá a szőnyegen...
32 Mint egy rendkívül mély álom, mert nagyon, nagyon mélyen kell aludni, ahhoz, hogy az ember 
ilyet álmodjék... Azt akarom mondani: közismert álom ez, mindigtől fogva való, hosszú és örök; 
igen, így ülni melletted, mint ahogy most ülök: ez az örökkévalóság.
33 Költő! ... Burzsoá, humanista és költő, ez a német szőröstül-bőröstül, amint illik.
34 Attól tartok, hogy egyáltalában nem vagyunk olyanok, mint illik... Semmilyen tekintetben. Talán 
az élet féltett gyermekei vagyunk, egész egyszerűen.
35 Szép kifejezés. De mondd csak... Nem lett volna nehéz már korábban álmodni ezt az álmot. 
Uraságod egy kicsit későn szánta rá magát, hogy megszólításával tüntesse ki alázatos szolgálóját.
36 Minek a szó ?... Minek beszélni ? Beszélni, társalogni, ez nagyon republikánus dolog, 
elismerem. De nem hiszem, hogy ugyanannyira poétikus. Egyik lakótársunk, akivel egy kissé 
összebarátkoztam, Settembrini úr...
37 Az imént utánad szólt valamit.
38 Egyszóval, ő kétségkívül nagy beszélő, még szép verseket is szeret szavalni, de vajon költő-e az 
az ember?
39 Őszintén sajnálom, de sohasem volt alkalmam megismerkedni azzal a gavallérral.
40 Azt meghiszem.
41 Á! Szóval elhiszed ?



42 Tessék ? Hiszen amit mondtam, semmitmondó frázis volt csupán. Amint látod, én alig tudok 
franciául. Veled mégis szívesebben beszélek ezen a nyelven, mint az anyanyelvemen, mert 
számomra franciául beszélni annyi, mint beszélni és mégsem beszélni valahogyan... felelősség 
nélkül, vagy ahogy álmunkban beszélünk. Érted?
43 Többé-kevésbé.
44 Az elég. Beszélni... milyen szánalmas dolog! Az örökkévalóságban nem beszélnek. Az 
örökkévalóságban, tudod, az ember úgy csinál, mint amikor kismalacot rajzol; hátrahajtja a fejét, és 
behunyja a szemét.
45 Nem rossz, mondhatom! Amint látom, otthonos vagy az örökkévalóságban, alaposan ismered. 
Meg kell adni, eléggé furcsa kis álmodozó vagy.
46 Meg aztán... ha előbb szólítottalak volna meg, magázódnunk kellett volna.
47 Miért, hát az a szándékod, hogy most már mindig tegezni fogsz?
48 Természetesen. Mindigtől fogva tegeztelek, és örökké tegezni foglak.
49 Hát ez mégiscsak egy kicsit sok. Egyébként nem lesz már sokáig alkalmad a tegezésre. 
Elutazom.
50 Ebéd után.
51 Elég jól vagy informálva. Egyelőre talán oda...
52 Ami azt illeti, nem. Ezért megkockáztatok egy kis levegőváltozást.
53 Ami engem illet, tudod, mindenekfölött szeretem a szabadságot, és főleg azt, hogy szabadon 
választhassam meg lakhelyemet. Te nem érted, hogy mi az: a függetlenség szenvedélye. Talán a 
fajtámmal jár.
54 És a férjed, Dagesztánban, megadja neked a szabadságodat?
55 A betegségem biztosítja számomra. Harmadszor vagyok idefenn. Ezúttal egy teljes esztendőt 
töltöttem itt. Meglehet, hogy visszajövök. De te akkor már rég távol leszel.
56 A keresztnevemet is! Mondhatom, te aztán komolyan veszed a farsangi szokásokat!
57 Igen... nem... ahogy már idefenn tudják ezeket a dolgokat. Egy kis puha gócod van idebenn és 
egy kevés hőemelkedésed, ugye?
58 37,8 vagy 9 délutánonként.
59 Ó, az én esetem egy kicsit komplikáltabb, tudod... nem olyan egyszerű.
60 A humanista tudományoknak az az ága, amelyet orvostudománynak neveznek, ismer valamit, 
amit úgy hívnak, hogy a nyirokedények tuberkulotikus eltömeszelődése.
61 Á! Spionkodtál, édesem, ez világos!
62 Hát te...
63 Micsoda kérdés! Ennek hat hónapja!
64 Persze hogy tudtam, egészen véletlenül...
65 Mindig ez a Behrens!
66 Olyan pontosan ábrázolta a bőrödet... Amellett özvegyember, vérmes az arca, és nagyon 
figyelemre méltó kávéskészlettel rendelkezik... Az a gyanúm, hogy a testedet nemcsak mint orvos 
ismeri, hanem mint a humanista tudományok egy másik ágának művelője is.
67 Föltétlenül igazad van, amikor azt mondod, hogy álmodban beszélsz, barátom.
68 Nem bánom... Engedd, hogy tovább álmodjam, miután olyan kegyetlenül fölébresztettél az 
elutazásod riasztócsengőjével. Hét hónapja a szemed előtt... És most, amikor igazán megismerlek, 
elutazásról beszélsz!
69 Ismétlem, már előbb is beszélgethettünk volna.
70 Én? Nem jársz túl az eszemen, kicsikém. A te érdekeidről van szó, csakis a tiédről. Mondd, 
félénkségedben nem mertél közeledni egy nőhöz, akivel most álmodban beszélsz, vagy valaki 
megakadályozott benne ?
71 Megmondtam már. Nem akartalak magázni.
72 Kópé. Felelj: az az ékesszóló úriember, az az olasz, aki elhagyta az estélyt... mit kiáltott utánad 
az imént ?
73 Nem hallottam semmit. Nemigen törődöm azzal az úrral, ha a szemem téged lát. De elfelejted... 
nem is lett volna olyan könnyű dolog megismerkednem veled a társaságban. Itt van az öcsém, 



akivel mindig együtt járunk, és aki nemigen hajlandó szórakozni idefenn: nincs más gondja, mint 
az, hogy mielőbb visszamehessen a síkföldre katonáskodni.
74 Szegény ördög. Betegebb, mintsem hiszi. Egyébként az olasz barátod is elég rossz bőrben van.
76 Maga is mondja. De az unokaöcsém... Igaz, amit mondasz?Megijesztettél,
76 Könnyen meglehet, hogy meghal, ha megpróbál katonáskodni a síkföldön.
77 Hogy meghal. A halál. Félelmetes szó, ugye ? De különös, ma nem tesz rám olyan mély 
benyomást ez a szó. Konvencionális közhely volt, amikor azt mondtam, hogy „megijesztettél". A 
halál gondolata nem ijeszt meg. Nyugodtan nézek szembe vele. Nem sajnálom sem a derék 
Joachimot, sem magamat, amikor azt hallom, hogy talán meghal. Ha ez igaz, akkor állapota nagyon 
hasonlít az enyémhez, és ezért nem rendít meg különösebben. Ő haldoklik, én pedig szerelmes 
vagyok, ennyi az egész!... Beszéltél vele a belsőfénykép-műteremben, a várószobában, emlékszel ?
78 Halványan emlékszem.
79 Aznap csinált rólad Behrens átlátszó portrét, ugye?
80 Igen, persze.
81 Istenem! Nálad van ?
82 Nem, fenn van a szobámban.
83 Úgy, a szobádban. Én a magamét mindig a tárcámban hordom. Akarod, hogy megmutassam ?
84 Ezer köszönet. Kíváncsiságom nem leküzdhetetlen. Nagyon ártatlan képecske lehet.
85 Láttam a külső portrédat, de sokkal jobban szeretném látni a belső portrédat, amelyet a 
szobádban őrzöl... Hadd kérdezzek még valamit! Néha meglátogat egy orosz úr, aki a városban 
lakik. Ki az? És milyen célból jár hozzád?
86 Mondhatom, kitűnően értesz a kémkedéshez. Nem bánom, felelek. Igen, egy beteg honfitársam, 
barátom szokott hozzám járni. Egy másik fürdőhelyen ismerkedtem meg vele néhány évvel ezelőtt. 
Kapcsolataink? Tessék: együtt teázunk, elszívunk két vagy három cigarettát, fecsegünk, 
bölcselkedünk, beszélünk emberről, Istenről, erkölcsről, százféle dologról. Íme a beszámolóm. Meg 
vagy elégedve ?
87 Erkölcsről is beszéltek ? És milyen új igazságot fedeztek föl ezen a téren például ?
87 Úgy ? Érdekelnek az erkölcsi kérdések? Nos, úgy látjuk, az erkölcsöt nem az erényben kell 
keresni, azaz értelemben, fegyelemben, tisztaságban, becsületben, hanem inkább az ellenkezőjében, 
vagyis: a bűnben, abban, hogy az ember átengedi magát a veszélynek, annak, ami ártalmas, ami 
fölemészti az embert. Úgy gondoljuk, erkölcsösebb, ha az ember elveszejti, sőt elpusztítja magát, 
mint hogyha óvja és tartogatja magát. A nagy moralisták nem voltak erkölcscsőszök, hanem 
kalandorok a gonoszban, romlottak, bűnösök, akik arra oktattak, hogy keresztényi módon 
meghajoljunk a nyomorúság előtt. Mindez bizonyára nagyon nem tetszik neked, ugye ?
88 Mindenki visszavonul... Ők voltak az utolsók. Későre jár. No hát, karnevál ünnepe véget ért. 
Tudja a következményeket, uram.
90 Soha, Clawdia. Sohasem foglak magázni, sem életemben, sem halálomban. Ez a megszólítási 
forma, a művelt Nyugat és a humanista civilizáció megszólítási formája, szerintem nagyon burzsoá 
és pedáns. Mire való a forma tulajdonképpen ? A forma maga a pedantéria! Mindaz, amit az 
erkölcsről megállapítottatok, te meg a szenvedő honfitársad... igazán azt akarod, hogy meglepődjem 
rajta? Ilyen ostobának tartasz? Mondd csak, mit gondolsz rólam ?
91 A téma nem ad sok gondolkodnivalót. Jó modorú, jó családból való emberke vagy, gusztusos és 
jól ápolt, nevelőidnek engedelmes tanítványa, és nemsokára visszatérsz majd a síkföldre, elfelejted, 
hogy idefenn valaha is álmodban beszéltél, és becsületes munkáddal segítesz naggyá tenni hazádat. 
Íme, a belső fényképed, gép nélkül készült. Remélem, pontosnak találod!
92 Hiányzik róla néhány részlet, amit Behrens fölfedezett.
93 Ó, az orvosok mindig találnak valamit, ahhoz értenek...
94 Úgy beszélsz, mint Settembrini úr. És a lázam ? Az honnét ered?
95 Ugyan, semmi az, közjáték következmények nélkül, hamar elmúlik.
96 Nem, Clawdia, jól tudod, hogy amit mondasz, nem igaz, és nem is mondod meggyőződéssel, 
bizonyos vagyok benne. Testem láza és hajszolt szívem kalapálása és tagjaim borzongása, mindez 
korántsem közjáték, hanem ellenkezőleg, nem egyéb, mint... szerelmem teirántad, igen, a szerelem, 



mely úrrá lett rajtam abban a pillanatban, amikor a szemeim megláttak téged, vagyis pontosabban, 
amikor megismertem... amikor felismertelek... és nyilvánvalóan ez a szerelem volt az, amely 
idehozott...
97 Micsoda őrültség!
98 Ó, a szerelem semmi, ha nem őrület, ha nem esztelenség és tilos kirándulás a bűnbe. Másképp 
csak kellemes banalitás, csak arra való, hogy békés dalocskákat énekeljenek róla a síkföldön. De az, 
ahogy én felismertelek és felismertem a szerelmemet irántad... igen, ez igaz, már ismertelek régen, 
téged és a csodálatosan ferde szemedet és a szádat, és a hangodat, amin beszélsz... igen, egyszer, 
iskolás koromban, már kölcsönkértem tőled egy ceruzát, hogy végre hivatalosan is 
megismerkedjem veled, mert esztelenül szerettelek, és kétségtelenül onnét, az irántad való régi 
szerelmemtől erednek azok a nyomok, amelyeket Behrens talált a testemben, és amelyek mutatják, 
hogy már régen is beteg voltam...
99 Szeretlek... öröktől fogva szerettelek, mert te vagy az életem Teje, az álmom, végzetem, 
kívánságom, örök vágyam...
100 Ejnye, ejnye!... Ha a nevelőid így látnának...
101 Fütyülnék rájuk, fütyülnék mindezekre a Carduccikra meg az ékesszóló köztársaságra, meg az 
emberiség haladására az időben, mert szeretlek!
102 Kicsi burzsoá!... Helyes kis polgárgyerek, a puha gócoddal! Hát igazán annyira szeretsz?
103 Ó, tudod, a szerelem... Test, szerelem, halál, ez a három voltaképpen egy. Mert a test, az 
betegség és kéj, és a test csinálja a halált, igen, testi dolog mind a kettő, a szerelem és a halál, és 
ebben van a félelmetességük és varázserejük! Mert tudod, a halál egyrészt rosszhírű és 
szemérmetlen, arcpirító valami, másrészt azonban ünnepélyes és méltóságteljes hatalom, sokkal 
magasabbrendű, mint a nevető élet, amelyik pénzt keres, és teletömi a bendőjét... sokkal 
tiszteletreméltóbb, mint a minden időben fecsegő haladás... mert a halál: történelem és nemesség, és 
kegyelet, és örökkévalóság és szentség, arra indít bennünket, hogy levegyük kalapunkat, és 
lábujjhegyen járjunk... Ugyanígy a test és a testi szerelem is bosszantó és illetlen, és a test felülete 
pirul és sápad rémületében, szégyenkezésében. De másrészt imádni való dicsőség, a szerves élet
varázslatos képe, forma és szépség szent csodája, és az iránta érzett szerelem, az emberi test 
szerelme ugyancsak rendkívüli mértékben humanista érdeklődés és nevelőbb hatalom a világ 
minden pedagógiájánál!... Ó, elbűvölő szerves szépség, amely nem áll sem kőből, sem 
olajfestékből, hanem élő, romlékony anyagból, telve az élet és a rothadás lázas titkával! Nézd az 
emberi épület csodálatos szimmetriáját, a vállat, a csípőt, a mellen kétoldalt virító csecsbimbókat, a 
párosával elrendezett bordákat, a köldököt a has lágyságának kellős közepén, a nemi szerv árnyékos 
sötétjét a combok között! Nézd a lapockák mozgását a hát selymes bőre alatt, a gerincoszlopot, 
amely a far kettős, friss bujaságába vész, az edények és idegek nagy ágait, amelyek a hónaljon át 
vezetnek a törzsből a tagokba, s nézd, hogyan felel meg a kar szerkezete a lábszárénak. Ó, a térd- és 
könyökhajlat édes belső régiói, szerves gyönyörűségek bősége a húspárnák alatt! Milyen 
hasonlíthatatlan ünnep megsimogatni az emberi test e varázslatos helyeit! Ünnep, mely után zokszó 
nélkül meghalhat az ember! Én istenségem, engedd szagolnom térdkalácsod illatát, ahol a bőr alatt 
az elmés berendezésű ízületi hártya választja ki síkos olaját! Engedd, hogy ajkammal hódolón 
érintsem az artéria femoralist, amely combod tövében ver, és lejjebb a tibia ütőerének két ágára 
oszlik! Engedd beszívnom pórusaid kipárolgását, megérintenem pehelyszőreidet, te vízből és 
fehérjéből alkotott s a sír anatómiájára szánt emberi kép, és engedj meghalnom, ajkammal ajkadon!
104 Valóban olyan lovag vagy, aki mélyenszántón, német módra tud udvarolni!
105 Ég áldja, Karnevál hercegem! Csúnya lesz a lázgörbéje ma este, előre figyelmeztetem.
106 Ne felejtse el visszaadni a ceruzámat.



II. KÖTET

HATODIK FEJEZET
VÁLTOZÁSOK
Mi az idő? Titok - léttelen és mindenható. A jelenségek világának feltétele, mozgás, mely a testek 
térbeli létezésével s mozgásával párosul és vegyül. De vajon nem volna-e idő, ha mozgás nincsen? 
Nem volna mozgás, ha nincs idő? Rajta, kérdezz! Vajon az idő a tér függvénye? Vagy megfordítva? 
Vagy azonos a kettő? Kérdezhetsz váltig! Az idő tevékeny, igei jellege is van, érlel és �időzít". Mit 
időzít? Változást. A most nem akkor, az itt nem ott, mert a kettő közt mozgás van. Mivel azonban a 
mozgás, mellyel az időt mérjük, körben jár, s önmagába záródik, ezt a mozgást és változást szinte 
éppúgy nevezhetnők nyugalomnak és mozdulatlanságnak; mert az akkor állandóan megismétlődik a 
most-ban, az ott az itt-ben. Mivel továbbá véges idő és korlátozott tér a legkétségbeesettebb 
erőfeszítéssel sem képzelhető, az emberiség elhatározta, hogy az időt és a teret öröknek és 
végtelennek �tekinti" - azzal az elgondolással, nyilván, hogy ez, ha nem is éppen jól, de mégis 
valamivel jobban sikerülhet. De az öröknek, a változhatatlannak a kitűzése nem egyértelmű-e 
minden korlátozottnak és végesnek logikai és aritmetikai megsemmisítésével, zérusra való 
redukálásával? Lehetséges-e az örökben egymásutániság, a végtelenben egymásmellettiség? 
Hogyan férnek meg az örök és a végtelen segédhipotéziseivel olyan fogalmak, mint távolság, 
mozgás, változás, vagy akárcsak körülhatárolt testek létezése a mindenségben? Kérdezz, ne 
csüggedj!
Így és ilyesformán kérdezett Hans Castorp elméjében, mely felérkezése óta hajlamosnak 
mutatkozott az efféle kíváncsiskodásra és akadékoskodásra, azóta pedig az átélt és levezekelt 
gonosz, ámde hatalmas kéj által talán még jobban kiélesedett és nekibátorodott. Önnönmagától 
kérdezte és a derék Joachimtól, meg a régestelen-rég vastag hótakaró alatt pihenő völgytől, noha 
egyiktől sem várhatott semmi válaszhoz hasonlót; nehéz lenne megmondani, hogy melyiktől a 
legkevésbé. Önmagának csak azért vetette fel ezeket a kérdéseket, mert nem tudott rájuk választ. 
Joachim a maga részéről nemigen volt hajlandó részt venni az effélében; ő, amint Hans Castorp egy 
bizonyos estén francia nyelven kifejtette, nem gondolt egyébre, mint arra, hogy a síkföldön 
katonáskodjék, és ádáz küzdelmet vívott a hol közeledő, hol ismét kajánul távolodó reménységgel, 
hogy ezt mielőbb megkezdhesse; sőt, az utóbbi időben határozottan hajlott afelé, hogy ezt a 
küzdelmet egyetlen huszáros vágással befejezze: Igen, a derék, türelmes, fejlett jogérzékű, 
szolgálatra és fegyelemre beállított Joachim pártütővé lett, fellázadt a �Gaffky-skála" ellen; ez volt a 
neve annak a vizsgálati módszernek, mellyel odalenn a laboratóriumban, vagy ahogy általában 
mondták: a �laborban", megállapították és jelölték, hogy egy-egy páciens milyen mértékben van 
bacilusokkal megáldva: a GafFky-szám határozta meg, hogy bacilus csak elvétve vagy tömegesen, 
számlálhatatlanul van-e jelen a vizsgálati anyagban, a Gaffky-szám volt tehát a döntő tényező, mert 
csalhatatlanul kifejezte a gyógyulás esélyeit, amelyekkel a betegnek számolnia kellett; könnyen 
meg lehetett állapítani belőle a fenn töltendő további hónapok vagy esztendők számát, a féléves 
�pofafürdő"-től kezdve az �életfogytiglani" ítéletig, amely persze időben értve gyakran nagyon is 
keveset jelentett. Nos tehát, a Gaffky-skála volt az, amely ellen Joachim fellázadt, nyíltan 
kétségbevonta hitelét és tekintélyét - nem egészen nyíltan, tehát nem a főnökség felé, de mégis 
unokafivére, sőt asztaltársasága előtt.
- Megelégeltem, nem hagyom magam tovább az orromnál fogva vezetni - jelentette ki fennhangon, 
és vérhullám öntötte
el napbarnított, sötét bronzszínű arcát. - Két hete kettes GafF-kym volt, bagatell, a legszebb 
kilátások, ma pedig kilenc, valósággal hemzsegnek, a síkföldről szó se lehet. Az ördög sem 
okosodik ki belőle, hogy is áll ez a dolog, az ember belebolondul. Fenn a Schatzalpon fekszik egy 
beteg, egy görög paraszt, Árkádiából jött, egy ügynök küldte fel: reménytelen eset, gyorstüdővész, 
akármelyik nap bekövetkezhet az exitus... de a köpetében sohasem volt bacilus. A kövér belga 
századosnak ellenben, aki gyógyultan távozott, amikor én feljöttem, tízes Gaff-kyja volt, csak úgy 



nyüzsögtek a sputumában a bacilusok, pedig csak egyetlen kis kavernájavolt. Fütyülök a Gaffkyra! 
Nem csinálom tovább, hazamegyek, még ha belehalok is!
Így beszélt Joachim, és asztal társait fájdalmasan megdöbbentette, hogy a szelíd, higgadt 
fiatalembert ilyen dúltnak látták. Hans Castorpnak Joachim fenyegetőzése hallatára, hogy mindent 
odavág, és hazautazik a síkföldre, akarva, nem akarva eszébe jutott egy bizonyos közlés, amelyet 
francia nyelven hallott valaki harmadiktól. De hallgatott; példálózzék talán az öccsének a saját 
türelmével, mint Frau Stöhr, aki csakugyan arra intette Joachimot, hogy ne zúgolódjék olyan 
vétkesen, hanem alázatosan törődjék bele sorsába, és vegyen példát róla, Karoline Stöhrről. Lám, ő 
milyen hűségesen kitart idefenn, erős akarattal megtagadja magától az örömet, hogy cannstatti 
otthonában háziasszonyként tegyen-vegyen, csak azért, hogy majdan teljesen és tökéletesen 
gyógyult hitvest szolgáltasson vissza férjének - saját személyében. Nem, ezt mégsem tehette Hans 
Castorp, már csak azért sem, mert farsang ünnepe óta rossz volt a lelkiismerete Joachimmal
szemben; helyesebben, lelkiismerete azt súgta, hogy Joachim abban, amiről nem beszéltek ugyan, 
de amiről Joachim kétségtelenül tud, valami árulás-, dezertálás- vagy hűtlenségfélét lát, mégpedig 
különös tekintettel egy kerek barna szempárra, kevéssé indokolt nevetős kedvre és bizonyos 
narancsparfümre, melyek hatásának Joachim ötször naponta ki volt téve, ámde szigorúan, 
tisztességesen tányérjára szegezte előlük pillantását... Igen, Hans Castorp az �idő"-ről szóló 
spekulációival és elmefuttatásaival szemben hallgatólagos ellenállást észlelt Joachimban, és ebben 
az ellenállásban is érzett valamit unokaöccse katonás erkölcsösségéből, valami lelkiismeretének 
szóló állandó szemrehányást. Ami pedig a völgyet illeti, a vastagon behavazott téli völgyet, 
amelyhez Hans Castorp pompás nyugágyában fekve olykor érzékfölötti kérdéseit intézte - ormai, 
csúcsai, oldalai, barnás-zöldes-vöröses fenyvesei némán álltak az időben, a körülöttük csendesen 
folydogáló földi időben, hol mélykék égben világítva, hol füstös ködfellegekbe burkolózva, hol a 
búcsúzó nap vöröses fényében lángolva, hol gyémántosan csillámolva a holdas éj varázsában, de 
mindig behavazva, hat, emberemlékezetet meghaladó, noha villanásszerűen tovatűnt hónapja, s a 
vendégek egybehangzón kijelentették, hogy már látni sem bírják a havat, utálkoznak tőle, már a 
nyár is teljesen kielégítette ez irányú igényeiket, de most nap nap után ezek a hótömegek, hóbuckák, 
hópárnák, hólejtők - ez meghaladja az emberi erőt, öldökli a lelket, a szellemet. És színes 
szemüveget tettek föl, zöldet, sárgát, pirosat, nyilván azért, hogy a szemüket kíméljék, de talán még 
inkább a szívüket.
A völgy, a hegyek immár hat hónapja hó alatt? Nem is hat, hanem hét! Halad az idő, mialatt 
mesélünk - a mi időnk, amelyet ennek az elbeszélésnek szentelünk, de a régmúlt idő is, Hans 
Castorpnak meg sorstársainak az ideje odafenn a hóban; és az idő változást érlel. Minden a legjobb 
úton volt afelé, hogy megvalósuljon az, aminek Hans Castorp húshagyókedden �Platz"-ból hazafelé 
menet Settembrini úr felháborodására hebehurgya szavakkal elébe vágott: nem mintha a nyári 
napforduló éppen a küszöbön állt volna, de a húsvét már átvonult a fehér völgyön, április 
előrehaladt, szabad volt az út pünkösdig, nemsokára beköszönt a tavasz, a hóolvadás - persze nem 
mindenütt olvad el a hó, a déli hegyóriások ormán, az északon húzódó Ratikon-lánc 
sziklahasadékaiban mindig marad belőle valamennyi, nem is szólva arról, ami nyáron is havonta 
legalább egyszer lehull, de meg nem marad; az évszak fordulása azonban föltétlenül hamarosan 
döntő megújulást ígért, mert hat hét telt el ama farsang éjszakája óta, amikor Hans Castorp ceruzát 
kért kölcsön Madame Chauchat-tól, később visszaadta neki, és kívánságára valami mást kapott tőle, 
emlékajándékot, amelyet zsebében hordott - hat hét, tehát kereken kétszer annyi, mint amennyit 
Hans Castorp eredetileg fenn tölteni szándékozott.
Valóban hat hét múlt el az este óta, midőn Hans Castorp megismerkedett Clawdia Chauchat-val, és 
aztán annyival később ment föl szobájába, mint a szolgálatát jámborul teljesítő Joachim a magáéba; 
hat hét a rákövetkező nap óta, mely Madame Chauchat elutazásának napja volt: mert hát ezúttal 
elutazott, egyelőre elutazott a messze keleti Dagesztánba, a Kaukázuson túl. Hogy csak egyelőre, 
csak ezúttal utazik el, hogy visszatér, bizonytalan, hogy mikor, de egyszer vissza kell jönnie, és 
vissza is akar jönni, erről Hans Castorpnak közvetlen, szóbeli ígéretei voltak, amelyek nem estek a 
fentebb közölt idegen nyelvű párbeszéd keretei közé, hanem abba a részünkről szótalan időközbe, 
amelynek tartamára félbeszakítottuk elbeszélésünk időhöz kötött folyamatát, és csupán a tiszta időre 



bíztuk a munkát. Ama vigasztaló ígéreteket és biztosítékokat mindenesetre az előtt kapta a 
fiatalember, hogy a harmincnégyes szobába visszatért; mert másnap már egy árva szót sem váltott 
Madame Chauchat-val, alig látta, csak messziről látta két ízben: ebédnél, amikor kék 
szövetszoknyában, fehér gyapjúszvetterben nagy ajtócsörömpöléssel és bájosan osonva még 
egyszer utoljára megjelent asztalánál - Hans Castorpnak a torkában vert a szíve, és csak Fraulein 
Engelhart éles, megfigyelő tekintete akadályozta meg benne, hogy arcát kezébe temesse; másodszor 
pedig délután három órakor látta, elutazásakor, noha nem volt jelen búcsúztatásánál, hanem a 
folyosó egyik ablakából nézte, ahonnét lelátás nyílt a szanatórium főkapujához vezető útra.
Minden úgy játszódott le, ahogyan Hans Castorp ottléte alatt már jó néhányszor látta: a szán vagy 
kocsi megállt a bejáratnál, a kocsis meg a háziszolga felszíjazta a poggyászt, a kapu előtt 
összeverődtek a szanatórium lakói, barátai annak, aki gyógyultan vagy nem gyógyultan, élni vagy 
halni indult vissza a síkföldre - vagy kíváncsiskodók, akik elmulasztották a kúraszolgálatot, hogy a 
búcsúztatás élményében részesüljenek; az igazgatóság részéről megjelent egy szalonkabátos úr, 
esetleg az orvosok is, azután kijött maga a távozó, többnyire ragyogó arccal, s kegyesen, 
leereszkedőn üdvözölte a körülállókat, a visszamaradókat: a távozás kalandja hallatlanul 
felvillanyozta arra a pillanatra... Ezúttal tehát Madame Chauchat volt az, aki mosolyogva kilépett a 
kapun, karjában virág, fején széles karimájú kalap, prémszegélyes, hosszú bolyhos utazókabátban, s 
Buligin úr kíséretében, mert horpadt mellű honfitársa elkísérte egy darabon. Mint minden távozót, 
őt is örömteli izgalommal töltötte el az utazás - maga a változás ténye, függetlenül attól, hogy az 
ember orvosi beleegyezéssel utazik-e el, vagy csak kétségbeesésében, megelégelvén a kúrát, saját 
felelősségére és rossz lelkiismerettel szakítja meg fenntartózkodását. Madame Chauchat arca 
kipirult, szünet nélkül fecsegett, valószínűleg oroszul, míg térdét szőrmetakaróba
bugyolálták... Nemcsak Madame Chauchat asztaltársai és hazájának fiai jelentek meg 
búcsúztatására, hanem még sok más vendég is. Krokowski doktor férfias mosolyban villantotta elő 
szakállából sárga fogait, még több virággal halmozták el a távozót, a nagynéni édességgel 
ajándékozta meg - �edesség"-gel, ahogy mondani szokta -, azaz orosz befőttel; ott állt a tanárnő is, 
meg a mannheimi, az utóbbi valamivel távolabb, borúsan kémlelő szemmel; gyászba borult 
tekintete felkúszott a házon, meglátta Hans Castorpot a folyosóablakban, és borúsan megállapodott 
rajta... Behrens tanácsos úr nem jelent meg, nyilván már előbb, bizalmasabb alkalommal 
elbúcsúzott a távozótól... Aztán a körülállók integetése, búcsúkiáltásai közepette elindultak a lovak, 
s míg a szán induló lendületének következtében felsőteste az ülés támlájának dőlt, Madame 
Chauchat ferde metszésű szeme is még egyszer mosolyogva végigsiklott a Berghof-épület 
homlokzatán, és egy másodperc töredékéig megpihent Hans Castorp arcán... A hátramaradó 
sápadtan sietett szobájába, erkélyére, hogy onnét még egyszer láthassa a szánt, amint 
csengettyűszóval lesiklik az úton a �Falu" felé; azután székébe vetette magát, és elővette 
mellzsebéből az emléket, a zálogot, mely ezúttal nem barnapiros faforgácsokból állt, hanem 
vékonyan keretezett üveglapocska volt, amelyet a fény felé kellett tartani, hogy látni lehessen rajta 
valamit - Clawdia belső portréját, amely arc híján volt ugyan, de megmutatta felsőteste finom 
csontozatát, a hús halványan, kísértetiesen sejlő puha formáitól körülvéve, és hozzá a mellüreg 
belső szerveit...
Milyen sokszor megnézte, ajkához szorította abban az időben, amely azóta elmúlt, változást érlelve! 
Többek között például azt a változást is, hogy Hans Castorp megszokta az idefenti életet Clawdia 
Chauchat térbeli távollétében - méghozzá gyorsabban, semmint az ember hihette volna: hiszen az 
idefenti idő különösen alkalmas volt rá, egyenesen arra a célra szervezték is, hogy megszokást 
érleljen - még ha csak annak megszokását is, hogy az ember sosem szokja meg. A csörömpölő 
ajtócsapódás az öt, túlméretezetten dús étkezés elején már nem volt várható, és nem következett be, 
Madame Chauchat most másutt, mérhetetlen távolságban csapkodta az ajtókat, ez a megnyilvánulás 
szorosan hozzátartozott, hozzávegyült létéhez, betegségéhez, olyasformán, mint az idő a térben 
létező testekhez: talán ez volt a betegsége, és egyéb semmi... De ha Madame Chauchat láthatatlanul 
távollevő volt is, ugyanakkor láthatatlanul jelenlevő is volt Hans Castorp számára, a hely szelleme 
volt ő, melyet Hans Castorp egy bűnös, kicsapongóan édes órán - olyan órán, melyre nem illik a 
síkföld semmiféle békés dalocskája - megismert és magáévá tett, s azóta is ott hordja árnyékképét 



kilenc hónapja oly hevesen igénybe vett
szívén.
Vonagló szája abban az órában idegen nyelven és a magáén sok minden kicsapongót és 
megengedetlent dadogott félig öntudatlanul, félig elfúlón - javaslatokat, ajánlatokat, bolond terveket 
és elhatározásokat, melyek joggal és méltán nem találkoztak helyesléssel: mint például hogy a 
szellemet elkíséri a Kaukázuson túlra, utánautazik, megvárja azon a helyen, amelyet a nomád 
hajlamú szellem következő otthonául kiszemel, soha többé nem válik meg tőle, s ehhez hasonló 
felelőtlenségek további sora. Végül is a fiatalember nem vitt magával egyebet a mélységesen 
kalandos órából, mint az árnyékzálogot meg azt a valószínűség rangjára emelhető lehetőséget, hogy 
Madame Chauchat negyedszeri tartózkodásra is visszatér majd ide, előbb vagy utóbb, aszerint, hogy 
hogyan rendeli ezt betegsége, amelynek szabadságát köszönheti. De akár előbb, akár utóbb, Hans 
Castorp addigra - mint a szellem a búcsúzásnál is hangoztatta - réges-rég �messze lesz innét"; és 
ennek a jóslatnak a lekicsinylő értelme még nehezebben lett volna elviselhető, ha az ember nem 
vigasztalódhat azzal, hogy bizonyos jóslatok nem azért hangzanak el, hogy bekövetkezzenek, 
hanem azért, hogy ne következzenek be, mintegy ördögűzés-szerűen. Az effajta próféta kicsúfolja a 
jövőt, amikor szemébe mondja, miképpen alakul majd - azért, hogy elszégyellje magát, és ne 
merjen a valóságban úgy alakulni. És ha a szellem őt, Hans Castorpot, a közölt beszélgetés során és 
utána is Joli petit bourgeois au petit endroit humide-nek nevezte, ami bizonyos fokig Settembrini úr 
elnevezésének, az �élet féltett gyermeké"-nek a francia fordítása volt, akkor méltán vetődik fel a 
kérdés, hogy keveréklényének melyik alkatrésze bizonyul végül is erősebbnek: a bourgeois-e vagy 
a puha góc... Azt sem vette tekintetbe a szellem, hogy ő maga is már néhányszor eltávozott és 
visszatért, s ezek szerint Hans Castorp is visszatérhet majd a kellő pillanatban, noha természetesen 
csak azért kuksol még mindig idefenn, hogy ne kelljen visszatérnie, mert mint oly sokaknál, őnála is 
kifejezetten ez volt hosszas elidőzésének célja.
Az egyik farsang esti gúnyos jóslat mindenesetre bevált: Hans Castorpnak csúnya lázgörbéje volt, 
meredek csúcsban szökött fel, s Hans Castorp ünnepélyes érzéssel rajzolta be táblázatába; a görbe 
azután egy keveset süllyedt, majd fennsíkként szaladt tova, mely kissé hullámzón, de állandóan az 
addig megszokott szint fölött maradt. A hőemelkedés foka és makacssága a tanácsos nézete szerint 
semmiképp sem állt arányban a lokális lelettel.
- Úgy látszik, mégiscsak mérgezettebb, barátocskám, mintsem az ember föltételezné - mondotta. - 
No, most majd az injekciókhoz fordulunk, azok majd megtermik gyümölcsüket. Három-négy hónap 
múlva úgy érzi magát, mint hal a vízben, ezért az aláírásommal kezeskedem.
Így esett, hogy Hans Castorp most hetenként kétszer, szerdán és szombaton, a reggeli séta után 
jelentkezett az alagsori laborban, befecskendezésre.
A két orvos felváltva adta az injekciót, hol az egyik, hol a másik, de a tanácsos virtuózként adta, 
lendülettel, és mindjárt beszúráskor benyomta az anyagot, egyébként nem is törődött vele, hogy 
hová szúrja, s így néha pokolian fájt, és a szúrás helye még sokáig égett, megkeményedett. Az 
injekció azonkívül erősen igénybe vette az egész szervezetet, úgy megrázkódtatta az idegrendszert, 
mint valami túlzott sportteljesítmény; ez éppenséggel a gyógyszer erejét, hatékonyságát 
bizonyította, ami többek közt abban is megnyilvánult, hogy a beteg hőmérséklete közvetlenül és 
átmenetileg még emelkedett is valamelyest. A tanácsos ezt előre megmondta, s úgy is történt, 
törvényszerűen, anélkül, hogy az előre megjósolt tüneten kifogásolnivalót lehetett volna találni. Ha 
az ember sorra került, gyorsan lebonyolódott az egész, az embernek egykettőre a bőre alá került az 
ellenméreg, combja vagy felsőkarja bőre alá. Egyszer-egyszer azonban, ha Behrens udvari tanácsos 
éppen jókedvében volt, és a dohány nem homályosította el a hangulatát, az injekció alkalmából 
rövid beszélgetésre került a sor, amelyet Hans Castorp így vagy ilyesformán irányított:
- Még mindig szívesen gondolok vissza a kedélyes feketénkre tavaly ősszel, tanácsos úr, ahogy 
véletlenül adódott. Éppen tegnap vagy talán néhány napja említettem az öcsémnek...
- Gaffky hetes - mondta rá a tanácsos. - Ez a legutóbbi eredmény. Sehogy se akar detoxikálódni az a 
gyerek! Amellett még sose nyaggatott és szekált annyit, mint mostanában, hogy elmegy, mert 
mindenáron fringia kell neki, a tacskónak! Úgy jajveszékel nekem az ötnegyed évével, mintha egy 
örökkévalóságot herdált volna el idefenn. El akar menni, akár így, akár úgy, magának is mondja? Jó 



lenne, ha egyszer a lelkére beszélne, önszántából, nyomatékosan! A fűbe harap a jóember, ha időnek 
előtte nyeli a szűkebb pátriájuk hangulatos ködét, amott jobbra fenn a térképen. Az ilyen 
kardnyelőnek nem kell hogy sok legyen a sütnivalója, de maga mint megfontolt civil, mint a 
polgáriasult műveltség képviselője, igyekezzék helyre tenni a fejét, mielőtt bolondságot csinál.
- Teszem is, tanácsos úr - válaszolta Hans Castorp, anélkül hogy a beszélgetés irányítását kiengedte 
volna kezéből. - Gyakran leintem, mikor lázong, és remélem, majd jobb belátásra tér. De hiszen az 
ember nem is mindig a legjobb példákat látja maga előtt, ez is ártalmas. Mindig akadnak, akik 
elutaznak a síkföldre, önkényes és igazából érvénytelen elutazások ezek, mégis olyan ünnepélyesek, 
mint egy valódi elutazás, és ebben van valami csábító gyengébb jellemek számára. A minap 
például... ki is utazott el az utóbbi időben? Igen, az a hölgy a jó orosz asztaltól, Madame Chauchat. 
Dagesztánba, amint beszélik. Nos, Dagesztán... nem ismerem az éghajlatát, talán kevésbé 
kedvezőtlen, mint a mi tengermellékünk odafenn. De mégiscsak síkföld a mi szóhasználatunk 
szerint, ha földrajzi értelemben talán hegyvidék is, nem vagyok ebben valami jártas. No mármost 
hogy éljen ott az ember, gyógyulatlanul, ahol hiányzanak az alapfogalmak, és senki sem tud a mi 
fenti életrendünkről, fekvőkúráról, hőmérőzésről? Egyébként Madame Chauchat is vissza akar 
jönni, amint egy alkalommal mondta nekem... hogyan is került szóba? Igen, tehát akkor a kertben 
találkoztunk önnel, tanácsos úr, ha emlékszik rá, helyesebben, ön találkozott mivelünk, mert mi egy 
padon ültünk, ma is tudom, hogy melyiken, pontosan meg tudnám mutatni, melyik padon ültünk és 
szivaroztunk. Azazhogy csak én szivaroztam, mert hiszen az öcsém érthetetlen módon nem 
dohányzik. Ön is szivarozott, tanácsos úr, és kölcsönösen megkínáltuk egymást kedvenc 
gyártmányunkkal, amint most eszembe jut; az ön Brazilja nagyon ízlett nekem, de úgy kell vele 
bánni, mint a fiatal betöretlen lovakkal, gondolom, másképp pórul jár az ember, úgy, mint a 
tanácsos úr annak idején a két kis importszívarral, amikor ziháló mellel át akart táncolni a 
másvilágra... most már nevethetünk rajta, minthogy jól végződött. Maria Manciniból egyébként 
nemrég megint hozattam párszáz darabot Brémából, mégiscsak ragaszkodom ehhez a 
gyártmányhoz, minden tekintetben nagyon megfelel nekem. A vám és a portó persze érzékenyen 
megdrágítja, és ha legközelebb még hosszú időre itt maraszt, tanácsos úr, akkor a végén mégiscsak 
beadom a derekamat, és áttérek valami itteni termékre, a kirakatokban egészen tűrhető árut látni. 
Azután pedig megmutatta a képeit, úgy emlékszem rá, mintha tegnap történt volna, mondhatom, 
hallatlanul élveztem, valósággal elképesztett, hogy mi mindent művel az olajfestékkel, nekem sose 
lenne hozzá bátorságom. Akkor láttuk Madame Chauchat arcképét is, az elsőrangúan megfestett 
bőrével... igen, bízvást állíthatom, el voltam ragadtatva. Akkor még nem ismertem a modellt, csak 
látásból, névről. Azóta, épp az elutazása küszöbén, személyesen is megismerkedtem vele.
- Na ne mondja! - felelte rá a tanácsos, éppolyan hangsúllyal - ha szabad erre hivatkoznunk -, mint 
amikor Hans Castorp az első orvosi vizsgálata előtt közölte vele, hogy egyébként némi 
hőemelkedése is van. Egyebet nem is mondott a tanácsos.
- Igen, csakugyan megismerkedtem vele - erősítette meg Hans Castorp. - Tapasztalatom szerint nem 
könnyű idefenn ismeretségeket kötni. Madame Chauchat-nak és nekem azonban a huszonnegyedik 
órában mégiscsak sikerült, valahogy elrendeződött, és a beszélgetés során közelebb kerül... - Hans 
Castorp hangosan szívta be a levegőt fogai közt. A tanácsos belédöfte a tűt. - Ffff! - nyögött fel 
halkan. - Ez bizonyára nagyon fontos ideg
volt, amit most eltalált, tanácsos úr. Ó, igen, igen, pokolian fáj. Köszönöm szépen, ez a kis masszázs 
valamit javít a helyzeten... Igen, a beszélgetés során közelebb kerültünk egymáshoz.
- Úgy. No és? - mondta a tanácsos kérdőn, s bólintott hozzá, mint aki dicsérő választ vár, és a 
kérdéssel egyben előre igazolja, tapasztalatai alapján, a várt elismerést.
- Gondolom, a francia beszédem egy kicsit döcögött - felelte Hans Castorp kitérőn. - Elvégre 
honnan is tudnék jól franciául? De a döntő pillanatban az embert megszállja az ihlet, így aztán 
valahogy megértettük egymást.
- Meghiszem. No? - ismételte meg a tanácsos elismerést váró kérdését. És önszántából hozzátette: - 
Jó falat, mi?
Hans Castorp inggallérját gombolta, szétvetett lábakkal, könyökét szétfeszítve állt a szoba közepén, 
és a mennyezetre emelte arcát.



- Nincsen ebben semmi új - mondotta. - Két személy vagy két család fürdőhelyen hetekig él egy 
födél alatt, mégis távol egymástól. Egyszer aztán megismerkednek, megtetszenek egymásnak, és 
ugyanakkor kisül, hogy az egyik fél hamarosan elutazik. Gondolom, az efféle sajnálkozás nem 
ritkaság. És hát ilyenkor az ember mégiscsak szeretné fenntartani a kapcsolatot, hallani egymásról, 
mármint posta útján. De Madame Chauchat...
- Hja, ő erre nem hajlandó, mi? - kuncogott a tanácsos.
- Nem, hallani sem akart róla. Tanácsos úrnak sem szokott írni a különböző tartózkodási helyeiről?
- Á, Isten őrizz - válaszolta Behrens. - Esze ágában sincs. Először lusta hozzá, másodszor meg... 
hogy írjon? Az oroszt nem tudom elolvasni, törni töröm ugyan a nyelvet, ha minden kötél szakad, 
de olvasni egy árva szót sem tudok. No és maga sem. Franciául meg újfelnémetül pedig elég 
aranyosan miákol ugyan a kiscica, de írni?... a legnagyobb zavarba jönne. A helyesírás, édes 
barátom! Nem, hiába, vigasztalódnunk kell, fiacskám. Hiszen mindig visszajön, időről időre. 
Technika kérdése, vérmérséklet dolga, amint mondám. Az egyik időnként elutazást ünnepel, és 
aztán mindig újra visszajön, a másik mindjárt elsőre kitart addig, hogy aztán ne kelljen visszajönnie. 
Ha az unokaöccse most elutazik, mondja meg neki, könnyen meglehet, hogy maga még megéri itt 
az ő ünnepélyes visszatérését.
- De tanácsos úr, mit gondol, hogy én meddig...
- Hogy maga? Hogy ő! Hogy ő nem marad lenn annyi ideig sem, mint ameddig itt volt. Ez az én 
legszerényebb véleményem, és megbízom, hogy közölje vele, ha lesz olyan szíves.
Ilyesformán folyhatott le a párbeszéd, Hans Castorp furfangos irányításával. Az eredmény, igaz, 
jelentéktelen, illetve kétes értelmű volt. Arra vonatkozóan, hogy meddig kell idefenn maradni 
ahhoz, hogy az ember megérje egy idő előtt elutazott vendég visszatérését, kétes értelmű volt az 
információ, a tovatűnt szellemre vonatkozóan pedig a zérussal egyenértékű. Hans Castorp tehát nem 
hall róla, míg tér és idő titka választja el őket; nem ír, és Hans Castorpnak sem adatik alkalom a 
levélírásra... Ha jobban meggondolja, miért is lenne másképp? Nagyon is pedáns, polgári elképzelés 
volt részéről, hogy nekik írniuk kellene egymásnak, holott annak idején úgy érezte, beszélniük sem 
szükséges, de még csak nem is kívánatos! Hiszen nem is �beszélt" vele a művelt Nyugat értelmében, 
akkor farsang éjszakáján, hanem inkább csak álmában beszélt, idegen nyelven, kevéssé civilizált 
módon. Minek is írna most neki, levélpapiroson vagy képeslapon, amilyeneket olykor haza intézett 
a síkföldre, hogy az orvosi vizsgálatok ingadozó eredményeiről értesítse övéit? Nincs-e igaza 
Clawdiának, amikor felmentve érzi magát az írás kötelezettsége alól, mert felmenti őt betegsége-
biztosította szabadsága? Beszélni, írni: kiválóan humanista-republikánus tevékenység ez valóban, 
Brunetto Latini úr ügye, aki könyvet írt az erényekről meg a vétkekről, és kicsiszolta a flórenciek 
szellemét, megtanította őket a szép szóra meg annak művészetére, hogy köztársaságukat a politika 
szabályai szerint igazgassák...
Hans Castorp gondolatai ezzel elérkeztek Lodovico Settembrinihez, és elpirult, mint ahogy elpirult 
akkor, amikor a literátus váratlanul belépett betegszobájába, és hirtelen világossággal árasztotta el. 
Elvégre őhozzá is intézhette volna Hans Castorp az érzékfölötti rejtélyeket firtató kérdéseit, noha 
ennek inkább kihívó, akadékoskodó értelme lett volna, mert a földi lét érdeklődési köreiben mozgó 
humanistától nemigen várhatott választ e kérdésekre. Ámde a farsangi mulatság és Settembrini úr 
hirtelen kivonulása óta Hans Castorp és az olasz elidegenedett egymástól; az elidegenülés gyökere 
az egyiknél a rossz lelkiismeret, a másiknál a mélységes pedagógiai csalódottság volt, s ez odáig 
vezetett, hogy hetekig nem szóltak egymáshoz, kerülték egymást. Vajon Hans Castorp még mindig 
az �élet féltett gyermeke" volt-e Settembrini úr szemében? Nem, valószínűleg végképp feladta őt az 
a férfiú, aki az erkölcsöt az értelemben és az erényben kereste... Hans Castorp megmakacsolta 
magát Settembrini úrral szemben, ha találkoztak, összehúzta szemöldökét, és elbiggyesztette a 
száját, Settembrini úr fekete, fényes pillantása pedig néma szemrehányással pihent meg rajta. 
Makacssága mindazonáltal nyomban fölengedett, amikor a literátus - mint mondottuk, többhetes 
hallgatás után - első ízben ismét megszólította, noha csak futólag, arra mentében, bizonyos 
mitológiai célzás
formájában, melynek megértéséhez nyugati műveltség kellett. Diner után történt, az immár be nem 
csapódó üvegajtóban akadtak össze, Settembrini hátulról utolérte a fiatalembert, s ahogy odaszólt 



neki, látszott rajta, eleve eltökélte, hogy mindjárt megint a faképnél hagyja:
- Nos, mérnök úr, hogy ízlett a gránátalma? Hans Castorp örvendezve, zavartan elmosolyodott.
- Mármint... hogy érti ezt, Settembrini úr? Gránátalma?
Hisz nem is szolgáltak fel! Soha életemben... De igen, egyszer ittam gránátalmalevet ásványvízzel. 
Kicsit édeskés volt. Az olasz már elment mellette, visszafordult és hátraszólt:
- Istenek, sőt, halandók is meglátogatták olykor az árnyak birodalmát, és megtalálták a visszavezető 
utat. De az alvilági istenek tudják, hogy aki megkóstolta birodalmuk gyümölcseit, mindörökre az 
övék marad.
Azzal továbbment, örök világos kockás pantallójában, maga mögött hagyván Hans Castorpot, 
akinek szerinte nyilván meg kellett �semmisülnie" ennyi jelentőségteljes célzástól, s bizonyos fokig 
valóban megsemmisült, noha bosszantotta és egyben megnevettette Settembrini úrnak ez a 
feltételezése.
- Latini, Carducci, Pancimanci, hagyj nekem békét! Mindazonáltal örömmel töltötte el ez az első 
megszólítás, mert a szíve fölött hordott trófea és kísértetajándék ellenére is ragaszkodott 
Settembrini úrhoz, fontosnak érezte barátságát, s a tudat, hogy a literátus örökre elvetette és feladta 
őt, mégiscsak fájdalmasabb és nyomasztóbb lett volna a lelkének, mint osztálytársának annak idején 
az az érzés, hogy már nem törődnek vele az iskolában, és élvezheti a gyalázat előnyeit, akárcsak 
Albini úr... A maga részéről azonban nem merte megszólítani mentorát, az olasz pedig ismét hetekig 
várt, mielőtt újra közeledett féltett növendékéhez.
Akkor történt ez, amikor az idő örök, egyhangú ritmusban gördülő tengerhullámain elérkezett a 
húsvét, s a Berghofban éppúgy megünnepelték, mint az év egyéb szakaszait, bevágásait, nehogy 
tagolatlan egyformasággá váljék az egész. Reggelinél minden teríték mellett ibolyacsokrot találtak a 
vendégek, villásreggelihez egy-egy hímes tojást kapott mindenki, az ünnepi ebédhez pedig cukor- 
meg csokoládényuszikkal díszítették fel az asztalt.
- Tett-e valaha hosszabb hajóutat, tenente, [1] vagy maga, mérnök úr? - kérdezte a fiatalemberektől 
Settembrini úr, amikor ebéd után a hallban odalépett asztalukhoz, szájában a fogpiszkáló ... A 
vendégek nagy része, s így ők is, aznap negyedórával megrövidítették a nagy fekvőkúrát, és egy 
csésze feketét, pohárka konyakot fogyasztottak a hallban. - Ezek a nyuszik, ezek a hímes tojások 
egy nagy óceánjáró életére emlékeztetnek, mely sós sivatagon halad át, hetek óta üres a látóhatár, a 
tökéletes kényelem csupán a felületen feledteti a körülmények elemi borzalmasságát, melynek 
tudata azonban a lélek mélyebben fekvő tájain titkos iszonyatként terjeng tovább... Itt is felismerem 
a szellemet, amely az afféle bárka födélzetén kegyeletesen idézi a terra ferma [2] ünnepeit. A 
világon kívül álló emberek ünneplése ez, érzelmes megemlékezés naptár szerint... A szárazföldön 
ma húsvét volna, ugye? A szárazföldön ma a király születésnapját ünneplik, mi is megünnepeljük, 
amennyire tőlünk telik, mi is emberek vagyunk... Nem így van?
A fiatalemberek egyetértettek vele. Csakugyan, úgy van. Hans Castorp, akit meghatott a 
megszólítás, és sarkallt a rossz lelkiismeret, ékes szavakkal magasztalta Settembrini úr észrevételét, 
szellemesnek, kiválónak, irodalminak mondta, és mindenképpen igyekezett Settembrini úr szája íze 
szerint beszélni. Bizony, amint Settembrini úr olyan találóan megjegyezte, a komfort az ócean-
steamer-en csak felületesen feledteti a körülményeket, a merész és bizonytalan körülményeket, sőt, 
ha szabad a maga részéről is valamit hozzátennie, bizonyos frivol kihívás van ebben a tökéletes 
kényelemben, valami afféle, amit a régiek hybris-nek neveztek (még a régieket is idézte tetszeni-
vágyásában), olyasmi, mint �Én vagyok Babylon királya!" - egyszóval, valami bűnös. Másrészt 
azonban a nagy hajók fényűzése mégis az emberi szellem és becsület nagy diadalát is involválja 
(involválja!), mert amennyiben az ember a fényűzést és a komfortot, ím, kiviszi messze a sós 
habokra, és ott is fenntartja nagy merészen, ezzel mintegy az elemek nyakára hág, legyőzi a vad, 
szertelen hatalmakat, ez pedig az emberi civilizáció győzelmét involválja a káosz felett, ha szabad 
ezt a kifejezést használnia...
Settembrini úr figyelmesen hallgatta, lábát, valamint karját keresztbe tette, és fogvájójával kecsesen 
simogatta szépen ívelő bajuszát.
- Figyelemre méltó - mondotta. - Az ember sohasem tehet félig-meddig átgondolt, általános 
természetű kijelentést anélkül, hogy egészen el ne árulná magát, észrevétlenül belé ne fektesse 



egész egyéniségét, valamiképp hasonlatszerűen ne ábrázolja benne élete alaptémáját, legfőbb 
problémáját. Így történt most magával is, mérnök úr. Amit mondott, valóban egyénisége mélyéből 
fakadt, és egyénisége időbeli állapotát is költői módon kifejezte: ez még mindig a kísérletezés 
állapota...
- Piacet experiri! - válaszolta Hans Castorp nevetve bólintva, olaszos �csé"-vel.
- Sicuro... [3] ha a kísérletezés a világ megismerésének tiszteletre méltó szenvedélyéből fakad, és 
nem léhaságból... �Hyb-ris"-ről beszélt, ezt a kifejezést használta. De az értelem hybrise a sötét 
hatalmakkal szemben az emberiesség magas foka, és ha kihívja az irigy istenek bosszúját, per 
esempio [4] ha a luxusbárka
hajótörést szenved, és függőleges irányban elsüllyed, akkor ez tiszteletre méltó pusztulás. 
Prometheus tette is hybris volt, kínszenvedését a szittya sziklán mégis szent mártíromságnak 
tekintjük. Hogy állunk azonban azzal a másik hybris-szel, mit szóljunk ahhoz, ha valaki 
értelemellenes erőkkel, emberiségellenes hatalmakkal kacérkodik, és abba pusztul bele? Érdemel ez 
tiszteletet? Juthat-e osztályrészéül tisztelet? Si o no? [5] Hans Castorp a kanalával kevergetett 
csészéjében, noha már nem volt benne semmi.
- Mérnök úr, mérnök úr - folytatta az olasz bólogatva, és fekete szeme megint kimeredt, egy pontra 
rögződött -, nem féli a pokol második bugyrának forgószelét, mely a testükben vétkezőket sodorja, 
ragadja, a szerencsétleneket, akik az értelmet feláldozták a kéjnek? Gran Dio, [6] ha elképzelem, 
hogyan fog ott hanyatt-homlok ide-oda bukfencezni a szelek szárnyán, a legszívesebben eldűlnék 
bánatomban, mint egy hulla...
A fiatalemberek nevettek, mert örültek, hogy Settembrini élcelődik, és költészetben beszél. De az 
olasz így folytatta: - Farsang éjszakáján, poharazgatás közben, úgyszólván elbúcsúzott tőlem, 
emlékszik, mérnök úr? De igen, határozottan búcsúzásféle volt az. Nos, ma rajtam a sor. Ahogy itt 
látnak, uraim, azért jöttem, hogy elbúcsúzzam. Elhagyom ezt a házat.
Mindketten nagyon meglepődtek.
- Lehetetlen! Ez csak tréfa! - kiáltott fel Hans Castorp, ahogyan más hasonló alkalommal is 
felkiáltott. Majdnem ugyanúgy megrémült, mint akkor. De Settembrinitől is hasonló választ kapott, 
mint akkor:
- Nem tréfa. Úgy van, ahogy mondom. Egyébként a hír nem éri magukat készületlenül. Egyszer már 
megmondtam: abban a percben, ha tarthatatlannak bizonyul reménységem, hogy belátható időn 
belül visszatérjek a munka világába, felszedem a sátorfámat, és valahol a telepen berendezkedem 
életem hátralevő részére. Nos, ne kerteljünk: ez a pillanat bekövetkezett. Nem gyógyulok meg, ez 
eldöntetett. Egy ideig még elélhetek, de csak idefenn. Ítéletem, a végleges ítélet: életfogytiglan; 
Behrens tanácsos a reá jellemző kedélyes modorban közölte ezt velem. Helyes, levonom a 
következtetéseket. Lakást béreltem, már intézkedtem, hogy átszállítsák oda szerény ingóságaimat, 
irodalmi munkám kellékeit... Új lakóhelyem nincs messze innét, itt van Davos-Dorfban, minden 
bizonnyal találkozunk majd, nem veszítem el magukat szem elől, mint lakótársuk azonban ezennel 
van szerencsém elbúcsúzni.
Íme, Settembrini húsvétvasárnapi nyilatkozata. Az unokafivéreket őszintén megrendítette. 
Hosszasan, többször beszéltek a literátussal elhatározásáról, arról, hogy magánúton is végezheti a 
kúraszolgálatot, meg arról is, hogy magával viszi és folytatja a magára vállalt széles körű 
enciklopédiai munkát, a szépirodalom remekeinek számbavételét a konfliktusoknak, a 
szenvedésnek és a szenvedés kiirtásának szemszögéből; végül eljövendő tanyájáról egy 
�fűszerszámárus" házában, amint Settembrini úr kifejezte. A fűszerszámárus tudniillik háza felső 
emeletét egy cseh nőiszabónak adta ki, s a szabó a maga részéről albérlőket tart... De már ezek a 
beszélgetések is a múltba tartoztak. Az idő haladt, s nem egy változást megérlelt. Settembrini 
csakugyan nem lakott már a �Berghof Nemzetközi Szanatóriumban", hanem Lukaceknál, a 
nőiszabónál lakott jó néhány hete. Kivonulása nem szánkós, ünnepélyes elutazás alakjában ment 
végbe, hanem gyalogszerrel; Settembrini úr ez alkalomra kurta, sárga kabátot öltött magára, 
melynek gallérját, ujját kevéske szőrme díszítette; egy ember taligán tolta utána irodalmi és földi 
poggyászát - így látták elvonulni sétapálcáját lóbálva, miután még a kapuban két ujja hátával 
belecsippentett egy felszolgáló leány arcába... Amint mondottuk, az április java részére, 



háromnegyedére már a múlt árnyéka borult, bár a tél még tartotta magát, a szobában alig hat fok 
meleg volt reggelenként, kinn pedig kilenc fokot mutatott a hőmérő a fagypont alatt, s ha az ember 
éjszakán át kinn hagyta az erkélyen a tintásüveget, a tinta benne reggelre még mindig jégtömbbé, 
egy darab kőszénné fagyott. De azért közeledett a tavasz, semmi kétség sem lehetett efelől; 
napközben, ha sütött a nap, már ott sejlett halkan, alig érezhetően a levegőben; a hóolvadás 
korszaka a küszöbön állt, s ezzel függtek össze a változások, amelyek a Berghof-szanatóriumban 
feltartóztathatatlanul végbementek, a változásokat nem akadályozhatta meg még a tanácsos 
tekintélye, rábeszélő szava sem, holott szobában és étteremben, vizsgálatnál, látogatásnál, étkezés 
közben harcolt a hóolvadást megbélyegző elterjedt előítélet ellen.
Téli sportolókkal állunk-e szemben, kérdezte, vagy pediglen betegekkel, páciensekkel? Mi a 
csudának kell nekik hó, fagyott hó? Hogy áldatlan időszak a hóolvadás? A legeslegáldottabb! 
Ilyenkor az egész völgyben kimutathatóan kevesebb az ágyban fekvő beteg, mint az évnek bármely 
más szakában! A világon mindenütt kedvezőtlenebb az időjárás ebben az évszakban a tüdőbetegek 
szempontjából, mint éppen idefenn! Akiben egy csepp ész lakozik, az kitart, és kihasználja az itteni 
éghajlat nyújtotta edzési lehetőséget. Akkor aztán sebezhetetlenné válik, nem árthat neki többé a 
világnak semmiféle klímája, feltéve persze, hogy volt türelme kivárni a teljes gyógyulást - és így 
tovább. De Behrens hiába beszélt, a hóolvadásellenes előítélet erősen gyökerezett mindenki fejében, 
az üdülőhely napról napra ürült; meglehet, a közeledő tavasz bizsergette az emberek vérét, az tette 
nyughatatlanná, változásra éhessé még a máskor béketűrőket is - mindenesetre tény, hogy az idő 
előtti �orv"-elutazások száma a Berghofban is aggasztóan megnövekedett. Az amszterdami Frau
Salomon is orvul, idő előtt elutazott, lemondva az élvezetről, amelyet az orvosi vizsgálat és finom 
csipke fehérneműjének azzal egybekötött fitogtatása szerzett neki; elutazott engedély nélkül, nem 
azért, mert állapota javult, hanem azért, mert egyre romlott. Fenntartózkodásának kezdete jóval 
Hans Castorp feljövetelének ideje elé esett: több mint egy esztendeje érkezett könnyű huruttal, s 
eredetileg három hónapra ítélve. Négy hónap után úgy mondták, hogy �négy hét múlva minden 
bizonnyal egészséges lesz", hat héttel később azonban már szó sem volt gyógyulásról, hanem így 
hangzott az ítélet: legalább még négy hónapig kell fennmaradnia. Így ment ez egyre tovább, elvégre 
nem volt ez sem fegyház, sem szibériai bánya - Frau Salomon maradt, és egyre finomabb 
alsóneműben pompázott. Mikor azonban az utolsó vizsgálatkor, különös tekintettel a hóolvadásra, 
újabb öt hónapot kapott, mert baloldalt fönt sípolt, és bal hónalja alatt határozottan szörcsölt a 
tüdeje, egyszer csak vége szakadt a türelmének, fellázadt, és szitkokat szórva �Falu"-ra és �Telep"-re, 
a világhírű levegőre, a �Berghof Nemzetközi Szanatórium"-ra és orvosaira, hazautazott 
Amszterdamba, a huzatos Vízivárosba.
Okosan tette? Behrens udvari tanácsos felhúzta a vállát, fölemelte a karját, és kezét csattantva 
eresztette le combjára. Legkésőbb őszre - mondotta - újra itt lesz Frau Salomon, akkor azonban már 
élte fogytáiglan. Vajon igazat mondott-e? Majd meglátjuk; még hosszabb időt kell eltöltenünk 
nekünk is ezen a kéjtanyán. Salomonné esete azonban korántsem állt egyedül. Az idő változásokat 
érlelt, mindig is ezt tette, de apránként, nem olyan feltűnően. Az étteremben űrök mutatkoztak, 
mind a hét asztal foghíjas volt, a jó orosz asztal csakúgy, mint a rossz, a hosszanti asztalok csakúgy, 
mint a keresztben állók. Ez nem adott ugyan megbízható képet a ház látogatottságáról; mint 
mindenkor, most is érkeztek azért új betegek is, a szobák foglaltak voltak, de részben olyan 
vendégekkel, akiket betegségük végső stádiuma korlátozott szabad mozgásukban. Az étteremből, 
mint láttuk, jó néhányan azért hiányoztak, mert szabad mozgásuknak egyelőre még birtokában 
voltak; némelyek azonban különösen mély, kongó űrt hagytak maguk után, mint például 
Blumenkohl doktor, aki meghalt. Arca egyre inkább olyan kifejezést öltött, mintha valami rossz ízű 
volna a szájában; azután tartósan ágynak esett, s végül meghalt, senki sem tudta volna pontosan 
megmondani, hogy mikor, mert az ügyet a szokott tapintattal és diszkrécióval kezelték. Egy űrrel 
több. Frau Stöhr az űr mellett ült, borzadt tőle, s ezért átköltözött a fiatal Ziemssen másik oldalára, 
Miss Robinson helyére - aki gyógyultan távozott -, szemben Hans Castorp bal oldali 
asztalszomszédjával, a tanárnővel, aki hűségesen kitartott őrhelyén. Ez idő szerint egyes-egyedül ült 
az asztalnak ezen az oldalán, a többi három hely szabad volt. Rasmussen, a diák, aki napról napra 
soványabb és ernyedtebb lett, ágyban feküdt, és moribundus hírében állt; a nagynéni pedig 



unokahúgával és a telt keblű Marusjával együtt egy időre elutazott - így mondjuk: �egy időre", ahogy 
mindenki mondta, mert elhatározott tény volt, hogy nemsokára visszatérnek. Őszre már újra itt 
lesznek, ezt igazán nem lehetett elutazásnak nevezni! Ha elmúlt a pünkösd, mely máris a küszöbön 
állt, akkor milyen közel van a nyári napforduló; és ha megjött a leghosszabb nap, akkor attól fogva 
rohamosan haladunk lefelé a lejtőn, a tél felé; egy szó mint száz, a nagynéni és Marusja már 
jóformán vissza is jöttek, és ez rendjén volt így, mert a nevetős kedvű Marusja korántsem volt még 
detoxikálva, nem gyógyult meg, a tanárnő holmi tuberkulotikus fekélyekről tudott, amelyek a barna 
szemű Marusja telt mellén keletkeztek, s amelyeket már többször kellett operálni. Amikor Engelhart 
kisasszony erről beszélt, Hans Castorp sebtében Joachimra pillantott: a fiatalember arca foltossá 
sápadt, mélyen tányérja fölé hajolt.
A víg kedélyű nagynéni búcsúvacsorát rendezett a �vendég-lő"-ben asztaltársainak, tehát az 
unokafivéreknek, a tanárnőnek és Frau Stöhrnek. A kaviáros, pezsgős, likőrös lakománál Joachim 
feltűnő csendesen viselkedett, alig szólt, s akkor is olyan tompa, fénytelen hangon, hogy a felebaráti 
szeretettől áthatott nagynéni megsajnálta, és kedvesen bátorította, sőt, a civilizált társadalom 
illemszabályainak kikapcsolásával még tegezte is.
- Semmi az egész, bátyuska, sose bánd, egyél, igyál, fecsegj, nemsokára visszajövünk! - mondta. - 
Együnk, igyunk, fecsegjünk mindannyian, ne gondoljunk a búbánattal, a Jóisten egykettőre elhozza 
az őszt, lásd be magad is, hogy nem érdemes az orrodat lógatni!
Másnap reggel tarka skatulyákban �édességet" osztott ki emlékül az étterem szinte valamennyi 
vendégének, s azután egy időre elutazott a gondjaira bízott két fiatal lánnyal.
Hát Joachimmal hogy állt a dolog? Megkönnyebbült, felszabadult-e azóta, vagy súlyosan 
nélkülözött a lelke az asztal üres oldalának láttán? Szokatlan, lázongó türelmetlensége, 
fenyegetőzése, hogy elutazik, ha továbbra is az orránál fogva vezetik, vajon Marusja elutazásával 
függött-e össze? Vagy ellenkezőleg - a tény, hogy egyelőre mégsem utazott el, hanem hallgatott a 
tanácsos olvadást dicsőítő tirádáira, talán arra a körülményre volt visszavezethető, hogy a telt keblű 
Marusja nem utazott el komolyan, hanem csak �egy időre", és a fenti időszámítás öt legkisebb 
egységének elmúltával ismét visszatér? Talán az egyik is igaz volt meg a másik is, egyenlő 
mértékben; Hans Castorp el tudta képzelni, anélkül, hogy valaha is beszélt volna Joachimmal a 
dologról. Mert ettől éppolyan szigorúan tartózkodott, mint ahogy Joachim sem ejtette ki egy másik, 
ideiglenesen elutazott vendég nevét.
Eközben azonban - nicsak - ki ült egy ideje Settembrini asztalánál, az ő helyén, hollandusok 
társaságában, akiknek olyan hatalmas étvágyuk volt, hogy a szokásos ötfogásos ebéd bevezetőjéül, 
még a leves előtt, mindegyikük három tükörtojást kebelezett be? Anton Karlovics Ferge ült ott, aki 
megjárta a mellhártyasokk poklát! Igen, Ferge úr felkelt az ágyból; állapota pneumothorax nélkül is 
annyira javult, hogy a nap nagy részét felöltözve, szabadon mozogva töltötte, és jóindulatú, busa 
bajszával s ugyancsak jóindulatú, kiugró ádámcsutkájával részt vett a közös étkezéseken. A 
fiatalemberek olykor elbeszélgettek vele a hallban vagy az étteremben, szolgálati sétáikat is együtt 
végezték néha, ha éppen úgy adódott, mert szívből kedvelték az egyszerű, igénytelen szenvedőt, aki 
maga mondotta, hogy nem ért a magasröptű témákhoz, de ezt előrebocsátva, rendkívül kellemesen 
és érdekesen beszélt a sárcipőgyártásról és az orosz birodalom távol eső részeiről, Szamaráról, 
Georgiáról, míg a kásás, havas latyakot taposták a ködben.
Az utak most valóban majdnem járhatatlanok voltak, egészen felpuhultak, sűrűn gomolygott a köd. 
Behrens tanácsos váltig bizonygatta ugyan, hogy nem köd, hanem felhő, de Hans Castorp 
véleménye szerint ez merő szőrszálhasogatás volt. A tavasz kemény harcot vívott, hónapokon át, 
egészen júniusig, százszor is visszaesett a keserves télbe. Már márciusban, ha sütött a nap, könnyű 
ruhában, napellenző ernyővel is alig lehetett kibírni a hőséget az erkélyen, némelyik hölgy már 
akkor nyarat csinált, és reggelihez muszlinruhában jelent meg. Bizonyos mértékig igazolta őket a 
fenti éghajlat, amely kedvezett a zavarnak, mert meteorológiailag összekeverte az évszakokat; 
vállalkozásukban azonban része volt a rövidlátásnak meg a fantázia hiányának is - mert a 
pillanatnak élő ostoba lény sohasem tudja elképzelni, hogy egyszer még másképpen is lehet -, 
valamint elsősorban a változatosság mohó vágyának meg az időfaló türelmetlenségnek: márciust 
írunk, ez már a tavasz, annyi, mintha nyár volna, elővesszük a muszlinruhát, hogy 



megmutatkozzunk benne, mielőtt beáll az ősz. Mert az ősz beállt bizonyos tekintetben. Áprilisban 
borús, nyirkos, hideg napok sora következett, az állandó esőzés havazásba, kavargó újhóba csapott 
át. Az ember ujjai meggémberedtek a páholyerkélyen, a két teveszőr takaró ismét szolgálatba lépett, 
kis híján a prémzsákot is elővette az ember, az igazgatóság rászánta magát a fűtésre, és mindenki 
panaszkodott, hogy a természet orvul ellopja a tavaszt. Április végén vastag hólepel borult a tájra, 
de aztán jött a meleg szél, a főn - tapasztalt, érzékeny vendégek előre megérezték, megjósolták 
jöttét, Frau Stöhr és az elefántcsontszínű Levi kisasszony, valamint özvegy Hessenfeldné egyaránt 
megérezte, még mielőtt a legkisebb felhőcske mutatkozott a déli gránithegyorom fölött. Frau 
Hessenfeld sírógörcsökre hajlott, Levi kisasszony ágynak esett, Frau Stöhr pedig nyúlfogait 
csökönyösen mutogatva, óránként közölte babonás félelmét, hogy tüdővérzést kap: tudniillik a 
vendégek körében az a szóbeszéd járta, hogy a főn hatása alatt ez gyakran megtörténik. Meglepően 
fölmelegedett a levegő, a fűtés kialudt, az ember éjszakán át nyitva hagyhatta az erkélyajtót, s 
reggelre még így is tizenegy fok volt a szobában; a hó gyors iramban olvadt, jégszínűvé, kásássá, 
likacsossá vált, megroskadt, ahol tömegesen feküdt, szinte a föld alá bújt. Szivárgott, szüremkedett, 
folydogált mindenütt, cseperészett és potyogott az erdőn, eltűntek az utak lapáttal felhányt torlaszai, 
a rétek sápadt szőnyegei, ha a hótömeg bősége lehetetlenné tette is a gyors eltűnést. Csodálatos 
jelenségek, tavaszi meglepetések érték a szolgálati sétájukra a völgybe indulókat, mesébe illő, 
sosem látott tünemények. Tágas rét terült elébük, hátterében a Schwarzhorn havas orma magaslott, 
jobbra tőle az ugyancsak teljesen behavazott Scaletta-gleccser; a rétet s a rajta levő szénaboglyát is 
hó födte, noha hótakarója megvékonyodott, meg-megszakadozott, itt-ott érdes, sötét hant, száraz fű 
ütközött ki alóla. Mégis, amint vándoraink észrevették, a hó, mely a rétet födte, szabálytalan 
minőségű volt: távolabb, az erdős hegyoldal felé sűrűbb, de az előtérben, a kutatók szeme előtt a 
téliesen aszott, színtelen fű már csak szórványosan, pettyesen virágzott havat... Jobban megnézték, 
ámulva fölébe hajoltak: nem hó volt ez, hanem virág, hóvirág, virág-hó, kurta szárú, kicsiny 
kelyhek, fehérek, kékesfehérek - becsületükre! krókusz volt, milliószámra sarjadt a vizenyős réti 
talajból, olyan sűrűn, hogy bízvást hónak hihették, s távolabb valóban észrevétlenül ment át a hóba. 
Kacagtak tévedésükön, kacagtak örömükben a szemük láttára történt csoda felett, az újra 
előmerészkedő szerves életnek e bájosan félénk, utánzó alkalmazkodásán.
Szedtek a sáfrányvirágból, szemügyre vették, megvizsgálták a finom kis kelyheket, gomblyukukat 
feldíszítették vele, hazavitték, szobájukban vizespohárba állították; mert hosszú volt a völgy 
szervetlen merevsége - hosszú, noha mulattatón-elmúló. De a virág-havat csakhamar igazi hó födte 
el, és ugyanúgy járt a kék szoldanella, a sárga meg vörös kankalin is, mely a krókuszt követte. 
Bizony, nehéz dolga volt a tavasznak, míg érvényesült, míg legyőzte az itteni telet! Tízszer is 
visszaverték, mielőtt megvethette a lábát idefenn, a tél legközelebbi hóförgeteges, jeges leheletű, 
fűtésmegindító betöréséig. Május elején (mert május lett, mialatt a virág-hóról számoltunk be!), 
május elején valóságos kínszenvedés volt a loggián fekve akárcsak egy képeslapot is írni a 
síkföldieknek, annyira fájt az ember keze a novemberi nyirkos hidegben; és a környék öt és fél 
lomblevelű fája olyan kopár volt, mint a síkföldi fák januárban. Napokig tartott az eső, egy teljes 
hétig zuhogott, a berghofbeli fekvőszéktípus enyhítő sajátságai nélkül rendkívül megerőltető lett 
volna annyi pihenőórát a szabadban eltölteni, vizes, merev arccal a gomolygó felhőködben. Nagy 
titokban azonban
tavaszi zápor volt ez az eső, s minél tovább tartott, annál nyíltabban mutatkozott annak. A hó 
csaknem nyomtalanul olvadt el alatta; sehol sem látszott már fehérség, csak itt-ott piszkos, 
jégszürke foltok, és utána egyszer csak kizöldültek a rétek!
Minő jótétemény volt a szemnek a rétek zöldje, a végeérhetetlen fehérség után! Megjelent a tájban 
egy másik zöld is, melynek üdesége, bájos lágysága felülmúlta a zsenge fű zöldjéét is. A 
vörösfenyők friss tűpamacsai voltak ezek; Hans Castorp szolgálati sétáin nemigen állta meg, hogy 
meg ne simogassa, arcához ne érintse őket, olyan ellenállhatatlanul vonzó volt üdeségük, 
puhaságuk.
- Az ember itt könnyen botanikussá lehet - szólt kísérőjéhez Hans Castorp. - Az ember igazán 
kedvet kap ehhez a tudományhoz, olyan gyönyörűség megfigyelni a természet ébredését a hosszú 
tél után minálunk idefenn! Oda nézz, hiszen az encián, amott a lejtőn, ez meg egyfajta sárga ibolya, 



sosem láttam még effélét. Ez itten boglárka, ez odalenn is szakasztott ugyanilyen, a boglárkafélék 
családjából, ranunculaceae... amint látom, teljes, igazán kedves kis növény, egyébként hímnős, itt 
láthatsz egy sereg porzót, amott a bibét, androeceum és gynaeceum, ha jól emlékszem. Igen, 
határozottan úgy gondolom, szerzek egy-két növénytani szakkönyvet, hogy jobban tájékozódjam az 
életnek, a tudománynak ezen a területén. Hajjaj, hogy megszínesedik most a világ!
- Megállj csak, majd júniusban - válaszolta Joachim. - Híresen szép itt a mezők virágzása. De azért 
nem hiszem, hogy megvárom... Bizonyosan Krokowskitól vetted az ötletet, hogy most botanikával 
akarsz foglalkozni!
Krokowski? Hogy értette ezt Joachim? Ahá, azért mondta, mert Krokowski doktor a legutóbbi 
előadásán botanikai húrokat pengetett. Mert tévedne, aki azt hinné, az időérlelte változások odáig 
mentek, hogy Krokowski doktor nem tart több előadást. Kéthetenként, szabályszerűen tartotta őket, 
mint azelőtt, szalonkabátban, ha nem is szandálban, mert szandált csak nyáron viselt, tehát 
nemsokára ismét viselni fog - minden második hétfőn előadott tehát az étteremben, éppen úgy, mint 
akkor, amikor Hans Castorp, vérfoltos öltönyében, elkésett az előadásról, fenntartózkodása első 
napjaiban. Az analitikus háromnegyed éve beszélt szerelemről és betegségről, kis adagokban, fél- 
vagy háromnegyedórás csevegésekben teregette ki szellemi kincseit, s hallgatóinak úgy tetszett, 
sosem kell abbahagynia, örökkön-örökké folytathatja így sorozatos előadásait. Afféle félhavonta 
ismétlődő Ezeregyéjszaka volt ez, egyik alkalomról a másikra tetszőlegesen folytatódó, s akár 
Sehrezád meséi, alkalmas volt rá, hogy egy kíváncsi uralkodót kielégítsen, és kegyetlen tettektől 
visszatartson. Parttalanságában Krokowski doktor témája arra a vállalkozásra emlékeztetett, 
amelynek Settembrini úr munkatársa volt, a szenvedés enciklopédiájára; s hogy mennyire variálható 
volt ez a téma, már abból is kiviláglik, hogy az előadó legutóbb már botanikáról is beszélt, 
pontosabban: gombákról... Egyébként témáját az idők folyamán talán kissé módosította, most 
inkább szerelemről és halálról volt szó, s ez jó néhány részben költői lendületű, részben 
kérlelhetetlenül tudományos jellegű elmefuttatáshoz szolgáltatott alkalmat. Keletiesen vontatott 
beszédmódján, nyelve egyszeri odaérintésével képzett palatális r-jével tehát a tudós ebben az 
összefüggésben a növénytan területére tért, és a gombákról beszélt, a szerves élet ez árnyékban 
tenyésző, dús és fantasztikus képződményeiről, amelyek hússzerűek, s igen közel állnak az 
állatvilághoz, mert felépítésükben állati anyagcsere termékei találhatók: fehérje, glykogén, állati 
keményítő. Krokowski doktor egy gombáról beszélt, amely már a klasszikus ókor óta híres volt 
alakjáról és a neki tulajdonított erőkről - egy kucsmagombáról, melynek latin nevében az impudicus 
melléknév szerepel, s alakja a szerelmet, szaga azonban a halált idézi. Mert az ímpudicus 
hullaszagot terjeszt, ha harangforma kalapjáról lecsöpög a sűrű, zöldes nyálka, amely elborítja, s a 
spórák hordozója. Tudatlanoknál azonban ez a gombafajta ma is aphrodisiacum hírében áll.
No hát, ez mégis egy kicsit erős volt a hölgyeknek, vélte Paravant államügyész, aki a tanácsos 
propagandájának erkölcsi támogatásával átvészelte a hóolvadást. Frau Stöhr, aki ugyancsak 
sziklaszilárdul kitartott, és ellenállt minden orv elutazási kísértésnek - Frau Stöhr is kijelentette 
asztalánál, hogy Krokowski doktor ma igazán �obskúrus" volt a klasszikus gombájával. �Obskúrus" - 
így mondta a boldogtalan, betegségét egyre műveletlenebb baklövésekkel gyalázva. Azon mégis 
csodálkozott Hans Castorp, hogy Joachim megemlítette Krokowskit meg a botanikáját, mert 
egyebekben éppúgy nem beszéltek egymás közt az analitikusról, mint Clawdia Chauchat-ról vagy 
Marusjáról; sohasem esett szó róla, hallgatással siklottak át létén és működésén. Most azonban 
Joachim mégis megnevezte az asszisztenst, eléggé kedvetlenül - mint ahogy kedvetlenül hangzott 
már az a megjegyzése is, hogy nem szándékozik megvárni idefenn a mezők virágzását. Úgy tetszett, 
a derék Joachim lelki egyensúlya, hovatovább felbomlik, hangja remegett az ingerültségtől, s ami 
szelídségét, megfontoltságát illeti, korántsem volt már a régi. Talán a narancsparfüm nélkülözése 
tette? Vagy a Gaffky-szám ingadozása ejtette kétségbe? Talán nem tudta eldönteni magában, várja-e 
meg idefenn az őszt, vagy pedig utazzék el orvul, meg nem engedetten?
Valójában még egyéb is okozta, hogy Joachim hangja olyan ingerülten remegett, s a múltkori 
botanikai előadásról oly gunyoros modorban emlékezett meg. Erről az egyébről Hans Castorp nem 
tudott, illetőleg nem
tudta, hogy Joachimnak tudomása van róla - mert ő maga, a kalandor, az élet és a pedagógia féltett 



gyermeke, ő maga, persze, nagyon is tudott róla. A dolog úgy állt, hogy Joachim rájött unokabátyja 
bizonyos titkos útjaira, észrevétlenül áruláson kapta, olyasféle áruláson, mint amilyent 
húshagyókedd estéjén elkövetett, újabb hűtlenségen, amelyet még súlyosbított az a kétségtelen 
biztonsággal megállapítható körülmény, hogy Hans Castorp nem is egyszer követte el, hanem 
ismételten és állandóan.
Az idő lefolyásának örök-egyhangú ritmusához, a normális hétköznap állandó, időmúlató 
tagolásához (amely normális hétköznap mindig ugyanaz maradt, önnönmagához zavart keltőn és 
összecserélhetőn hasonlatos, azonos önmagával, álló örökkévalóság, olyannyira, hogy érthetetlen 
volt, hogyan érlelhet változást) - a mindennap törhetetlen rendjéhez tehát, amint valamennyien 
emlékezünk, hozzátartozott Krokowski doktor körjárata délután fél négy és négy között, végig a 
szobákon, helyesebben az erkélyeken, nyugágyról nyugágyra. Hányszor nem újult meg a Berghof-
hétköznap azóta, hogy Hans Castorp horizontális helyzetében mérgelődött, mert az asszisztens 
megkerülte őt, és nem vette figyelembe! Az akkori vendégből réges-régen bajtárs lett, Krokowski 
doktor akárhányszor úgy is szólította ellenőrző látogatásán, s noha a katonás szó, melynek r-hangját 
Krokowski egzotikusan ejtette, nyelvét csak egyszer érintve elülső szájpadlásához, sehogy sem illett 
hozzá, ahogyan Hans Castorp Joachimnak megjegyezte, azért mégis valahogyan összhangban állt 
derűs, bizalomra buzdító, férfiasan szívélyes modorával, melyet fekete-sápadt arca ugyan bizonyos 
tekintetben meghazudtolt, s amelyben mindenkor volt valami gyanús.
- No, bajtárs, mi újság, hogy vagyunk? - szólt Krokowski doktor, midőn a barbár orosz házaspártól 
jövet megállt Hans Castorp nyugágya fejénél; és az ily módon megszólított vendég, kezét mellén 
keresztbe téve, nap nap után kínosan-kedve-sen elmosolyodott a fertelmes megszólításra, s eközben 
az orvos sárga fogait nézegette, amelyek előtűntek fekete szakállából.
- Jólesik a pihenés? - folytatta azután Krokowski doktor. - Süllyed a görbéje? Vagy ma épp 
emelkedik? Sebaj, az esküvőjéig rendbejön. Üdvözlöm. - S ezzel a köszöntéssel, amely ugyancsak 
fertelmesen hangzott a szájából, olyasféleképpen, mint: �idvezlem" - már ment is tovább, át 
Joachimhoz, mivel ez csak afféle körséta volt, röpke ellenőrzés, hogy minden rendben van-e, semmi 
egyéb.
Néha ugyan tovább is elidőzött Krokowski doktor, széles vállún, zömökül álldogált, és örökké 
férfiasan mosolyogva eltársalgott bajtársával erről-amarról, az időjárásról, távozókról és érkezőkről, 
a páciens hangulatáról, jó- vagy rosszkedvéről, egyszer-egyszer talán személyi viszonyairól is, 
származásáról és kilátásairól, míg a végén �idvezlem"-mel búcsúzott és továbbment; Hans Castorp 
pedig, kezét a változatosság kedvéért feje mögött összekulcsolva, ugyancsak mosolyogva 
válaszolgatott kérdéseire - ocsmányságnak érezte ugyan az egészet, de azért válaszolt. Halkan 
társalogtak; noha az üvegfal nem választotta el egymástól egészen a loggiákat, Joachim nem 
érthette a szomszédban folyó beszélgetést, egyébként nem is tett erre nézve semmiféle kísérletet. 
Hallotta, amint unokabátyja fölkel székéből, és Krokowski doktorral bemegy a szobába, feltehetően 
azért, hogy megmutassa neki lázgörbéjét; ott azután még egy ideig folytatták az eszmecserét, a 
késedelemből ítélve, amellyel az asszisztens a belső folyosón át Joachim szobájában megjelent.
Miről beszélgettek a bajtársak? Joachim nem kérdezte; de ha közülünk valaki nem követi példáját, 
és felveti ezt a kérdést, akkor hadd utaljunk rá általánosságban, milyen temérdek anyag és alkalom 
kínálkozik az eszmecserére olyan férfiak, bajtársak között, akiknek világnézete idealista jellegű, s 
egyikük művelődési útján oda jutott, hogy az anyagban a szellem bűnbeesését, ingerhatásra beállott 
beteges burjánzását lássa, másikuk pedig mint orvos, a szervi megbetegedés szekundér, másodlagos 
mivoltát szokta tanítani. Sok minden megbeszélni-, megvitatnivaló akadhat véleményünk szerint az 
anyagról, mint a nem-anyag tisztességtelen elfajulásáról, az életről mint az anyag szemérmetlen 
megnyilvánulásáról, a betegségről mint az élet feslett formájáról! Bizonyos folyamatban levő 
előadássorozatra támaszkodva szóba kerülhetett a szerelem mint kórokozó hatalom, �régi" és �friss" 
gócok, a jegyek érzékfölötti jelentősége, oldódó mérgek és szerelmi báj italok, a tudatalatti 
átvilágítása, a lélekboncolás áldásai, a szimptóma visszaváltoztatása... s hogyan is tudhatnók mi, 
akik mindezt csak felvetjük és feltételezzük, válaszképpen, ha a kérdés felvetődik - hogy mi 
mindenről beszélgettek egymással Krokowski doktor és a fiatal Hans Castorp!
Egyébként már nem is beszélgettek, ez elmúlt, csupán rövid ideig tartott, néhány hétig; az utóbbi 



időben Krokowski doktor megint nem tartózkodott tovább ennél a páciensnél sem, mint a többinél. 
�No, bajtárs,..?" és �idvezlem", erre szorítkozott most már többnyire a vizit. Ezzel szemben Joachim 
felfedezett valamit, tudniillik éppen azt, amit árulásnak érzett Hans Castorp részéről; egészen 
véletlenül fedezte föl, mert katonás gyanútlanságában a legkevésbé sem nyomozott utána, ezt 
bízvást elhihetjük. Mindössze annyi történt, hogy egy szerdai napon elhívták az első fekvőkúrából, 
lerendelték az alagsorba, hogy a fürdőmester megmérje a testsúlyát; és akkor meglátta. Lement a 
lépcsőn, a tiszta, linóleumborításos lépcsőn, amellyel pontosan szemben nyílt a rendelő bejárati 
ajtaja, attól kétoldalt pedig az átvilágító laboratóriumok; balra a szervi, jobbra a sarkon túl pedig az 
egy lépcsőfokkal mélyebben fekvő lelki - ajtaján Krokowski doktor névjegye. A
lépcső félmagasságában Joachim megállt, mert Hans Castorp injekcióról jövet éppen kilépett a 
rendelőből. Két kézzel csukta be az ajtót, amelyen kisurrant, anélkül hogy körülnézett volna, 
megindult jobbra, az ajtó felé, amelyen a rajzszögre tűzött névjegy díszlett, s néhány nesztelen, 
előrehimbáló lépéssel el is érte. Bekopogott, kopogás közben előrehajolt, és fülét ujjához 
közelítette. S amikor a szoba gazdájának szokott baritonális �tessék, kérem"-je, az egzotikusan 
torzított r-rel elhangzott, Hans Castorp Joachim szeme láttára tűnt el Krokowski doktor analitikus 
odújának félhomályában.
MÉG VALAKI
Hosszú napok következtek, tárgyilag szólva és napos óráik számát illetően a leghosszabbak - mert 
időmúlató rövidségükön asztronómiai kiterjedésük mit sem változtathatott, sem a napokon 
egyenként és külön-külön, sem egyenletes tovatűnésükön. A tavaszi napéjegyenlőség már csaknem 
három hónapnyi távolságban feküdt a múltban, elérkezett a nyári napforduló. De az évszakok 
természetes változása minálunk idefenn vonakodva követte a naptárt; csak most, a napokban 
tavaszodott ki igazán, s ebből a könnyű, zamatos, vékony levegőjű tavaszból hiányzott még a nyár 
neheze; ezüstösen ragyogott a kék ég, játszi-tarka színekben virult a rét.
Hans Castorp ugyanazokat a virágokat látta viszont a hegyoldalban, amelyeknek utolsó példányait 
Joachim annak idején megérkezésekor kedves figyelemként szobájába tette: cickafarkot és 
harangvirágot, s ez is jelezte, hogy az esztendő visszatért önmagába. De mi minden sarjadt most a 
hegyoldalak, rétek smaragdzöld, friss füve között, a szerves életnek hányféle formája, csillag, 
kehely, harang meg egyéb szabálytalan alak küldte fanyar illatát a verőfényes levegőbe; szurkos 
mécsvirág és vad árvácska tömegei, százszorszép, margaréta, sárga meg vörös kankalin, szebb és 
nagyobb, mint amilyet Hans Castorp a síkföldön valaha is látott, már amennyire odalenn egyáltalán 
ügyet vetett az ilyesmire; végül a bólogató szoldanella kék, bíborvörös, rózsaszínű pillás 
harangocskái, a vidék egyik nevezetessége.
Hans Castorp szedett a sok gyönyörűségből, nagy csokrokat vitt haza, komoly szándékkal, nem 
annyira szobája díszéül, mint inkább szigorúan tudományos feldolgozásra, ahogyan elhatározta. 
Beszerzett néminemű florisztikai segédeszközöket: egy általános botanikai tankönyvet, ügyes kis 
ásót a gyökeres növények kiemelésére, növénygyűjtő herbáriumot, erős nagyítót; ezekkel működött 
erkélyén, most már újra nyárias öltözékben, az eredetileg magával hozott öltönyök egyikében - ez is 
az esztendő kikerekedését jelezte.
Friss virág állt vizespohárban szobája bútordarabjainak lapján meg a kiváló fekvőszéke mellett levő 
olvasóasztalkán, virágok hevertek félig hervadtan, kókadozva, de még nedvdúsan az erkély 
korlátján, kőpadlóján elszórva, továbbiak pedig szépen kiteregetve, levüket beszívó itatóspapír ívek 
közé fektetve, s kővel lenyomtatva száradtak, hogy Hans Castorp azután a laposra, szárazra préselt 
preparátumokat enyvezett papírcsíkokkal beragaszthassa albumába. Nyugágyában feküdt, térdét 
felhúzva és keresztbe téve - a nyitva s megfordítva letett kézikönyv bekötőtáblája nyeregtetőt 
alkotott mellén -, s vastag, kerek, csiszolt nagyítóüveget tartott egyszerű kék szeme meg egy virág 
közé, melynek pártáját zsebkésével részben eltávolította, hogy magházát alaposabban 
tanulmányozhassa, s amely az erős lencse alatt kalandosan húsos képződménnyé dagadt. A 
porzószálak tetején levő portokok kiontották sárga virágporukat, az ováriumból felmeredt a 
forradásos bibe, s ha az ember hosszában felmetszette, jól láthatta a finom csatornát, amelyen a 
porzószemeket cukros váladék öblíti le a magház barlangjába. Hans Castorp számlált, vizsgált, 
összehasonlított; megvizsgálta a csésze- és pártaszirmok, a hím és női ivarszervek helyzetét, 



fölépítését, összehasonlította azt, amit látott, különböző sematikus és természetes ábrákkal, 
elégtétellel állapította meg az ismert növények fölépítésének tudományos helyességét, majd áttért 
arra, hogy azokat, amelyeket nem tudott megnevezni, a Linné-rendszer alapján osztály, rend, nem és 
faj szerint meghatározza. Sok ráérő ideje lévén, az összehasonlító morfológia alapján sikerült is 
valamire jutnia a növénytani rendszerezésben. Herbáriumába a szárított növény alá gyöngybetűs 
írással odakanyarította a latin nevet, amellyel a humanista tudomány a szóban forgó virágot 
gálánsul megajándékozta, hozzájegyezte jellemző tulajdonságait, és aztán megmutatta a derék 
Joachimnak, aki nem győzött csodálkozni.
Esténként pedig a csillagokat nézte. Érdeklődés ébredt benne az önmagába visszatérő esztendő iránt 
- most támadt benne, holott húsz-egynéhány körforgást ért már meg e földön, és eddig még 
sohasem törődött az efFélével. Már az ő szellemében és a most közlendőkre való tekintettel 
használtunk az imént olyasféle kifejezéseket, mint �tavaszi napéjegyenlőség", mert Hans Castorp 
újabban szívesen dobálózott efféle terminusokkal, és egyéb idevágó ismeretekkel is ámulatba ejtette 
unokaöccsét.
- A nap nemsokára a rák jegyébe lép - jegyezte meg például séta közben. - Tudod, hogy ez mit 
jelent? Ez az állatkör első nyári jegye, érted? Most az oroszlánon meg a szűzön át halad az őszpont 
felé, az egyik napéjegyenlőségi pont felé, szeptember végén, amikor a nap állása megint az égi 
egyenlítőre esik, mint legutóbb márciusban, amikor a nap a kos házába lépett.
- Észre sem vettem - mormolta Joachim kedvetlenül. - Mi mindent össze nem hordasz! Kos háza? 
Állatkör?
- Úgy van, az állatkör, a zodiacus. Az ősrégi égi jegyek: skorpió, nyilas, bak, vízöntő és a többi... 
hogyne érdekelnék az embert! Tizenkettő van belőlük, ennyit legalább illik tudnod, minden 
évszakra három, felemelkedőkre és leszállókra osztjuk őket, a csillagképek körét, melyen a nap 
vándorol... szerintem nagyszerű! Képzeld csak, egy egyiptomi templomban is már megtalálták a 
zodiacust a mennyezetre festve, méghozzá Aphrodité szentélyében, nem messze Thébaitól. A 
khaldeusok is ismerték, mit szólsz hozzá... a khaldeusok, ez a régi arab-sémi nép, varázslásban, 
asztrológiában, jóslásban kiválóan jártas. Már ők is tanulmányozták az ég övezetét, amelyben a 
planéták keringenek, s beosztották erre a tizenkét csillagképre, a dodekatemorid-iz, úgy, ahogyan 
reánk szállt. Ez igazán nagyszerű. Ez az emberiség!
- Már te is azt mondod, �emberiség", mint Settembrini.
- Igen, úgy, mint ő, vagy talán egy kicsit másképp. Olyannak kell elfogadni, amilyen, de azért 
mindenesetre nagyszerű. Nagy szimpátiával gondolok a khaldeusokra, mikor ott fekszem, és 
elnézem azokat a bolygókat, amelyeket már ők is ismertek; mert valamennyit mégsem ismerték, 
akármilyen okosak voltak is. De azokat, amelyeket nem ismertek, azokat én sem látom; hiszen az 
Uránuszt nemrég fedezték fel távcsővel, százhúsz esztendeje.
- Nemrég?
- Igen, ezt �nemrég"-nek nevezem szíves engedelmeddel, a háromezer évhez képest, ami a 
khaldeusoktól elválaszt. De ha ott fekszem, és elnézem a bolygókat, akkor a háromezer esztendő is 
�nemrég"-gé válik, és meghitt barátsággal gondolok a khaldeusokra, akik ugyanezt látták, és 
eltűnődtek rajta; és ez az emberiség.
- Jó, jó; amint látom, nagystílű távlatokban gondolkozol.
- Te úgy mondod, �nagystílű", én meg úgy, hogy �meghitt", mindegy, nevezzük, ahogy akarjuk. De 
hát amikor a nap a mérleg jegyébe lép, körülbelül három hónap múlva, akkor a napok megint 
annyira megrövidülnek, hogy éj és nap egyenlő, azután a napok tovább csökkennek karácsony 
tájáig, hiszen ezt te is tudod. De gondold csak meg, kérlek, hogy míg a nap a téli csillagképeken 
halad át, a bakon, a vízöntőn meg a halakon, a napok már megint hosszabbodnak! Mert akkor újra 
elkövetkezik a tavaszpont, a tavaszi napéjegyenlőség, háromezredszer a khaldeusok óta, és a napok 
tovább hosszabbodnak jövő ilyenkorig, amikor is megint kezdődik a nyár.
- Magától értetődik.
- Szó sincs róla, hiszen ez valóságos szemfényvesztés! Télen növekednek a napok, s mire eljön a 
leghosszabb, június huszonegyedike, nyár kezdete, addigra már megint lefelé megyünk a lejtőn, a 
napok rövidülnek, haladunk a tél felé. Te ezt magától értetődőnek mondod, de ha egyszer 



eltekintünk tőle, hogy ez magától értetődik, akkor az ember halálra rémül, s görcsösen kapkod 
valami után, amibe megfogózhat... Mintha Till Eulenspiegel rendezte volna úgy, hogy tél elején 
voltaképpen a tavasz kezdődik, nyár első napjával meg tulajdonképpen az ősz... Az embert az 
orránál fogva vezetik, körbe-körbe csalogatják, kilátással kecsegtetik valamire, ami már megint 
fordulópont... a kör fordulópontja. Mert hiszen a kör csupa kiterjedés nélküli fordulópontból áll, a 
hajlat nem mérhető, nincs állandó iránya, az örökkévalóságba nem �egyenest-egyenest" visz az út, 
hanem �körbe-körbe", mint a sergő!
- Hagyd már abba!
- Napforduló ünnepe! - folytatta Hans Castorp. - Nyári napforduló! Tábortüzek a hegytetőn, és 
körtánc a lobogó láng körül, összefogózva! Sosem láttam, de amint hallom, így ünnepli romlatlan 
vidékeken a nép az első nyáréjszakát, amellyel megkezdődik az ősz, az év delelőjét és zenitjét, 
ahonnét megint csak lefelé megy minden... táncolnak, forognak, ujjonganak. Vajon miért 
ujjonganak romlatlanságukban... el tudod ezt képzelni? Minek örülnek olyan nagyon? Hogy megint 
lefelé mennek a sötétségbe, vagy talán annak, hogy addig fölfelé ment minden, és most eljött a 
fordulópont, nyáréjszaka, a tetőpont, üröm és öröm vegyüléke? Úgy mondom, ahogy látom, olyan 
szavakkal, amilyenek épp az eszembe jutnak. Mélabús öröm, örömteli mélabú viszi rá a 
romlatlanokat, hogy ujjongva körültáncolják a tüzet, helyeslő kétségbeesésükben teszik, ha így 
akarod mondani, a kör Eulenspiegel-csínyét ünneplik vele, a változó irányú örökkévalóságot, 
amelyben minden visszatér.
- De hiszen én nem akarom így mondani - mormolta Joachim. - Kérlek, ne told rám! Látom, nagyon 
messzire vezetnek azok a kérdések, amelyekkel esténként fektedben foglalkozol.
- No, igen, nem tagadom, hogy te hasznosabb dolgokkal töltöd az idődet, mármint az orosz 
nyelvtanoddal. Maholnap folyékonyan beszélsz oroszul, öregem, és ez persze óriási előny lesz 
neked, ha kitörne a háború, amitől Isten mentsen.
- Mentsen? Úgy beszélsz, mint egy vérbeli civil. A háború szükséges. Háború nélkül elrohad a 
világ, ahogy Moltke mondta.
- Igaz, erre van némi hajlama. Annyiban mindenesetre igazat adhatok neked... - kezdte Hans 
Castorp válaszát, és éppen vissza akart térni a khaldeusokra, akik szintén viseltek háborút, és 
legyőzték Babylont,
noha sémiták voltak, tehát majdnem zsidók - amikor mindketten egyszerre arra figyeltek föl, hogy 
két, közvetlenül előttük haladó úr visszafordul feléjük, mert beszélgetésükben nyilván megzavarta 
őket a fiatalemberek hangja.
A főutcán történt, a Gyógyszálló meg a �Hotel Belvedere" között, Davos-Dorf felé menet, hazafelé. 
A völgy ünneplőbe öltözött, üde, világos, derűs színekbe. Pompás volt a levegő. Mezei virágillat 
derűs szimfóniája töltötte be a tiszta, száraz, verőfényes atmoszférát.
Az unokafivérek az egyik előttük haladóban fölismerték Lodovico Settembrinit, egy idegen oldalán; 
de úgy látszott, Settembrini úr a maga részéről nem ismeri fel őket, vagy nem kívánja a találkozást, 
mert gyorsan megint elfordult tőlük, és élénken gesztikulálva ismét társalogni kezdett kísérőjével, 
sőt, igyekezett meggyorsítani lépteit. Mikor aztán az unokatestvérek megelőzték, és jobbra melléje 
érve, szívélyes meghajlással köszöntötték, óriási örömteli meglepetést színlelt, egyik �teringettét", 
�mi az ördög"-öt kiáltotta a másik után, de ugyanakkor meglassította lépteit, el akarta engedni maga 
mellett a két fiatalembert, ők azonban nem értették meg szándékát, helyesebben: nem vették észre, 
mert nem látták értelmét. Őszintén örvendeztek, hogy hosszabb idő után újra összetalálkoznak az 
olasszal, mellette maradtak tehát, megszorították a kezét, hogyléte felől tudakozódtak, és eközben 
udvarias várakozással néztek társa felé. Így hát rákényszerítették arra, amit szemlátomást szívesen 
elmulasztott volna, amit azonban a fiatalemberek a világ legtermészetesebb s legelkerülhetetlenebb 
dolgának éreztek: hogy megismertesse őket partnerével. Ez aztán jártukban, félig megállva valóban 
megtörtént, oly módon, hogy Settembrini összekötő kézmozdulatokkal és tréfás szavakkal 
kapcsolatot teremtett az urak között, és megvárta, míg melle előtt átnyúlva kezet fognak egymással.
Amint kitűnt, az idegen, aki Settembrinivel egykorú lehetett, az olasz lakótársa volt: Lukacek 
nőiszabómester másik albérlője, s amennyire a fiatalemberek megértették, Naphtának hívták. Kis 
növésű, cingár ember volt, simára borotvált arca olyan éles, mondhatnók: maró csúnyaságú volt, 



hogy az unokafivérek elcsodálkoztak rajta. Minden éles volt rajta: hajlott orra, mely uralkodni 
látszott arcán, keskeny, összeszorított szája, vékony keretű szemüvegének vastag, csiszolt lencséi, 
melyek világosszürke szemét fölfegyverezték; éles volt állhatatos hallgatása is, amelyből kiérződött, 
hogy beszéde is éles és következetes lesz. Hajadonfőtt járt, amint illett, és felöltő nélkül, egyébként 
nagyon elegáns volt: fehér csíkos, sötétkék flanell-öltönye mérsékelten divatos, kitűnő szabású volt, 
amint a fiatalemberek fürkésző világfipillantása azonnal megállapította; egyébként ők maguk is 
kaptak a kis Naphta részéről hasonló, csak éppen gyorsabb és élesebb pillantást, mely felmérte 
megjelenésüket. Ha Lodovico Settembrini nem viseli bolyhos darócát, kockás pantallóját olyan 
kecsesen és méltóságosan, megjelenése határozottan kiütött volna a finom társaságból. De nem ütött 
ki, annál kevésbé, mert a kockás darab frissen vasalva az első pillantásra szinte újnak tetszett: ez 
kétségkívül szállásadójának keze munkáját dicsérte, a fiatalemberek elképzelése szerint. A rút 
Naphta, ruházatának minősége és nagyvilági jellege szerint, közelebb állt ugyan az 
unokafivérekhez, mint lakótársához, de nemcsak élemedettebb kora rokonította őt emezzel a 
fiatalok ellen, hanem föltétlenül még valami, ami legszembeötlőbben a két pár arcszínére volt 
visszavezethető, tudniillik arra, hogy a fiatalok arca barnára meg vörösre sült, a korosabbaké pedig 
sápadt volt; Joachim arca a tél folyamán még bronzosabbá sötétedett, Hans Castorpé pedig 
rózsapirosan lángolt oldalt fésült szőke haja alatt, Settembrini úr olasz sápadtságát azonban, mely 
olyan nemes ellentétet alkotott fekete bajszával, a havasi sugárzás sem tudta kikezdeni, és társa, 
szőke haja ellenére - hamvasszőke, fémesen fakó volt a haja, homlokáról simán hátrakefélte 
tarkójáig -, ugyancsak a fekete hajú fajok sápadt, fehér arcbőrét mutatta. Négyük közül ketten 
sétabottal jártak, tudniillik Hans Castorp és Settembrini; Joachim katonai meggondolásokból 
sohasem hordott botot, Naphta pedig a bemutatkozás után nyomban ismét hátrakulcsolta kezét. 
Kicsiny, finom csontú volt a keze, lába is karcsú és kecses volt, egyébként alakjának megfelelő. 
Úgy tetszett, megfázott, s valahogyan gyengén, kellemetlenül köhécselt, ami azonban nem tűnt fel 
különösen.
Settembrini haladéktalanul, fölényesen leküzdötte zavarát vagy kedvetlenségét, amely a 
fiatalemberek láttára elfogta. Kitűnő hangulatban, ékelődve mutatta be egymásnak három ismerősét, 
Naphtát például princeps scholasticorum-nak [7] nevezte. A vidámság, mondotta, �fényes udvart tart 
melle csarnokában", amint Aretino kifejezte, s ez a tavasz érdeme, mert ezt a tavaszt csak dicséret 
illeti. Az urak jól tudják - mondotta -, hogy mennyi kifogása van a fenti világ ellen, hiszen már 
sokszor könnyített magán e tekintetben. Tisztelet, hódolat azonban a havasi tavasznak! Átmenetileg 
megbékíti őt ennek a szférának minden borzalmával. A hegyi tavaszból hiányzik a síkföldinek 
minden bolondító, idegesítő izgalma. Semmiféle erjedés a mélyben! Semmiféle nyirkos illat, fülledt 
kigőzölés! Csupa tisztaság, szárazság, derű, fanyar báj. Ez szíve szerint való, fenséges!
Szabálytalan sorban haladtak, mind a négyen egymás mellett, amennyire lehetséges volt, de ha 
valaki szembe jött, a jobb szárnyon haladó Settembrininek le kellett lépnie az úttestre, s arcvonaluk 
néha-néha időlegesen felbomlott, ha valamelyik tagja utat adott vagyis visszamaradt, például a 
baloldalt lépkedő Naphta vagy Hans
Castorp, aki a humanista és Joachim között haladt. Naphta kurtán felkacagott, náthától szordinós 
hangja beszéd közben ujjunkkal megkocogtatott repedt tányér csengésére emlékeztetett. Fejével 
oldalt bökött, az olasz felé, és vontatottan megszólalt:
- Hallják, kérem, a voltairiánust, a racionalistát. Dicséri a természetet, mert legtermékenyebb 
korszakában sem bódítja el agyunkat misztikus gőzökkel, hanem megőrzi klasszikus szárazságát. 
Hogy is mondják latinul a nedvességet?
- Humor! - kiáltotta Settembrini a bal válla fölött. - A humor professzorunk természetszemléletében 
abban áll, hogy akárcsak Síenai Szent Katalin, ő is Krisztus sebeire gondol, ha vörös kankalint lát.
- Ez inkább szellemes volna, mintsem humoros - válaszolta Naphta. - De mindenesetre annyit 
jelentene, hogy szellemet viszünk a természetbe. Ráfér.
- A természet - szólt Settembrini halkabban, s most már nem a vállán át, hanem csak úgy lefelé a 
válla mentében beszélt -, a természet nem szorult a maga szellemére, professore. A természet maga 
is szellem.
- Nem unatkozik a monizmusával?



- Úgy, tehát bevallja, hogy csupán a szórakozás vágya sarkallja, amikor ellenségesen kettéválasztja 
a világot, elszakítja egymástól Istent és a természetet!
- Érdekes hallani, hogy szórakozásvágynak nevezi azt, amire gondolok, amikor szenvedélyt és 
szellemet mondok.
- És maga nevez engem szónoknak... maga, aki ilyen nagy szavakkal nevez meg ilyen ledér 
szükségleteket!
- Tehát megmarad amellett, hogy a szellem: ledérség. Pedig a szellem nem tehet róla, hogy 
eredendően dualisztikus. A dualizmus, az antitézis, ez a mozgató, szenvedélyes, dialektikus, a 
szellemi princípium. A világot ellenségesen meghasadtnak látni: ez szellem. A monizmus mindig 
unalmas. Sólet Aristoteles quaererepugnam [8]
- Aristoteles? Aristoteles az általános ideák valóságát az individuumokba helyezte. Ez panteizmus.
- Téves. Ruházza fel az egyént szubsztanciális jelleggel, helyezze át a dolgok lényegét az 
általánosból az egyes jelenségbe, ahogyan Aristoteles követőiként Tamás és Bonaventura is tették, 
és máris elkülönítette a világot a legmagasabb ideától, a világ Istenen kívüli, és Isten transzcendens. 
Ez klasszikus középkor, uram.
- Klasszikus középkor? Remek szókapcsolás!
- Bocsánatot kérek, de én a klasszikus fogalmát ott alkalmazom, ahol helyénvaló, tehát mindenütt, 
ahol egy eszme eléri kibontakozásának csúcspontját. Az antik ókor sem volt mindig klasszikus. 
Bizonyos vonakodást észlelek önben a kategóriák... rugalmas alkalmazásával szemben, az 
abszolútommal szemben. Az abszolút szellemet sem akarja elismerni. Azt akarja, hogy a szellem a 
demokratikus haladással legyen egyértelmű.
- Remélem, egyetértünk abban a meggyőződésünkben, hogy a szellem, bármily abszolút legyen is, 
sohasem léphet fel a reakció szószólójaként.
- Ellenben mindenkor a szabadság szószólója lesz! - Ellenben? A szabadság az emberszeretet 
törvénye, nem pedig nihilizmus és kajánság.
- Amitől ön szemlátomást fél.
Settembrini égnek emelte a karját. A szócsata abbamaradt. Joachim csodálkozva nézett egyikről a 
másikra, Hans Castorp pedig felhúzta szemöldökét, és a lába elé meredt. Naphta élesen, 
apodiktikusan beszélt, noha ő volt az, aki a még nagyobb szabadságért emelt szót. Kivált az volt 
kellemetlen, ahogy �téves"-sel mondott ellent, az s-hangzónál előrecsücsörítette ajkát, s azután 
keményen összeszorította száját. Settembrini részben derűsen vitázott vele, részben szép melegség 
fűtötte át szavait, például ott, ahol bizonyos alaptételekben való megegyezésükre figyelmeztette. 
Most, hogy Naphta elhallgatott, magyarázni kezdte az unokatestvéreknek a számukra ismeretlen 
egyén kilétét, mivel helyesen feltételezte, hogy az imént végighallgatott szóváltás után 
felvilágosításra vágynak. Naphta hagyta beszélni Settembrinit, látszólag nem is törődött vele. 
Naphta az ókori nyelvek professzora a Fridericianum felső osztályaiban, magyarázta Settembrini, s 
olasz módra lehetőleg felmagasztalta és kicifrázta a bemutatandó rangját. Sorsa az övéhez, 
Settembriniéhez hasonlatos. Öt esztendeje hozta fel ide egészségi állapota, s amikor kénytelen-
kelletlen meggyőződött róla, hogy hosszabb ideig kell fenn tartózkodnia, elhagyta szanatóriumát, és 
magánúton bérelt szobát Lukaceknál, a nőiszabónál. A helybéli felsőbb tanintézet igen okosan 
lekötötte magának a kiváló latinistát, aki egy rendi iskola neveltje (amint Settembrini úr kissé 
határozatlanul kifejezte), és ez a nagyszerű tanár bizony díszére válik az iskolának... Egy szó mint 
száz, Settembrini égig magasztalta a csúf Naphtát, noha az imént afféle elvont vitája volt vele, s a 
veszekedésnek beillő vitát csakhamar folytatták is.
Settembrini tudniillik rátért arra, hogy most Naphtának szolgáljon felvilágosítással az 
unokafivérekről, s a társalgás során kitűnt, hogy már előbb is beszélt neki róluk. Ez tehát a fiatal 
mérnök, aki három hétre jött fel, mondotta, s akinél Behrens egy felpuhult gócot talált; ez pediglen 
Ziemssen hadnagy, a porosz hadsereg reménysége. Megemlítette Joachim lázongását és utazási 
terveit, majd hozzátette, hogy kétségkívül vérig
sértenék a fiatal mérnököt, ha nem tételeznék fel róla, hogy ugyanilyen türelmetlenül vágyik vissza 
munkájához.
Naphta elhúzta az arcát, s így szólt:



- Az urak ékesszóló pártfogóra leltek. A világért sem merem kétségbe vonni, hogy helyesen 
tolmácsolja gondolataikat, óhajtásaikat. Munka, munka... kérem, most mindjárt az emberiség 
ellenségének fog nevezni, inimkus humanae naturae-nak, ha bátorkodom a tisztelt társaságot olyan 
időkre emlékeztetni, midőn ezzel a jelszóval korántsem érte volna el a ma megszokott hatást, 
tudniillik olyan időkre, amikor eszményének az ellenkezője hasonlíthatatlanul nagyobb becsben 
állott. Clair-vaux-i Bernát például a tökéletességnek merőben más rangsorát tanította, mint amiről 
Herr Lodovico valaha is álmodott. Akarják tudni, melyet? A legalsó fokon álló ember szerinte a 
�malomban" van, a második a �szántóföldön", a harmadik és legdicsérendőbb pedig... ide ne 
hallgasson, Settembrini!... a �nyoszolyán". A malom a világi élet jelképe... elég ügyesen 
megválasztott szimbólum. A szántóföld a világi ember lelkét jelenti, amelyen a prédikátor és az 
egyházi oktató dolgozik. Ez a fokozat már tiszteletreméltóbb. A nyoszolyán azonban... - Elég, elég! 
Tudjuk! - kiáltott fel Settembrini. - Uraim, most a henyék nyoszolyájának hasznát és célját 
szándékozik kifejteni!
- Nem is tudtam, hogy ennyire prűd, Lodovico! Ki hinné, amikor a lányokra kacsingat... Hol van a 
pogány elfogulatlanság? Nos, a nyoszolya az a hely, ahol a szerelmes közösül szívének áhítottjával, 
jelképesen pedig a világtól és teremtményeitől való elmélkedő elvonultságot jelenti, Istennel való 
közösülés céljából.
- Puh! Andate, andate! [9] - tiltakozott az olasz félig sírva. Nevettek. Settembrini méltóságteljesen 
folytatta:
- Nem, nem, én európai vagyok, nyugati. A maga rangsorolása, professore, hamisítatlan Kelet. A 
Kelet megveti a tevékenységet. Lao-Ce azt tanította, hogy a semmittevés hasznosabb, mint bármi 
más égen és földön. Ha mindenki abbahagyja a tevékenykedést, akkor teljes nyugalom és békesség 
uralkodik majdan a földön. Itt van magának a közösülés.
- Ne mondja! Hát a nyugati misztika? És a kvietizmus, mely Fénelont is hívei közé számlálja, és azt 
tanítja, hogy minden cselekvés hibás, mert tenni annyit jelent, mint megsérteni Istent, aki egyedül 
akar tevékenykedni? Miguel de Molinos tételeit idézem. Úgy látszik, az emberiség körében 
általánosan elterjedt az a szellemi lehetőség, hogy az üdvösség a nyugalomban található.
Ezen a ponton Hans Castorp is beavatkozott. Együgyűség sugallta bátorsággal beleszólt a 
beszélgetésbe, és a semmibe réved ve kijelentette:
- Magány, elvonultság, szemlélődés. Van ebben valami tetszetős elgondolás. Mi idefenn meglehetős 
elvonultan élünk, ezt bízvást mondhatjuk. Ötezer láb magasságban fekszünk páratlanul kényelmes 
nyugágyunkon, lenézünk a világra és teremtményeire, s elgondolkozunk a magunk feje szerint. Ha 
jobban megfontolom és kimondom az igazat, akkor a nyoszolya, mármint a fekvőszék, tetszik tudni, 
tíz hónap alatt több hasznos felismerésre vezetett, és több gondolatot keltett életre bennem, mint a 
malom odalenn a síkföldön az esztendők folyamán, ez tagadhatatlan.
Settembrini fekete szeme szomorúan csillogott, ahogy ránézett.
- Mérnök úr - szólt fojtott hangon. - Mérnök úr! - Megragadta Hans Castorp karját, és kissé 
visszatartotta, hogy mintegy a többiek háta mögött, négyszemközt a lelkére beszéljen.
- Hányszor mondtam magának, hogy az embernek tudnia kell, hogy kicsoda, és úgy kell 
gondolkoznia, ahogyan megilleti! A nyugati ember dolga mindenféle tételek ellenére az értelem, az 
elemzés, a tett és a haladás, nem a szerzetesi henyélés!
Naphta végighallgatta. Most hátraszólt:
- A szerzetes? A szerzetesrendeknek köszönhetjük az európai talaj megművelését! Nekik 
köszönhetjük, hogy Németország, Franciaország, Itália földjét nem őserdő és ősmocsár borítja, 
hanem gabonát, gyümölcsöt, bort terem nekünk! A szerzetesek, uraim, nagyon is derekasan 
dolgoztak...
- Ebbe, hát akkor?!
- Kérem szépen. A barát munkája nem volt sem öncél, azaz kábítószer, sem arra nem irányult, hogy 
előbbre vigye a világot, vagy üzleti előnyökre tegyen szert. Nem volt egyéb, mint aszketikus 
gyakorlat, a vezeklési fegyelem része, a lelki üdvösségre vezető út. Oltalmat nyújtott a test 
gyengesége ellen, az érzékiség kiölését szolgálta. Vagyis... engedje meg, hogy ezt megállapítsam... 
semmiképpen sem volt szociális jellegű, hanem csorbítatlan vallási önzés.



- Rendkívül hálás vagyok a felvilágosításért, és örömmel látom, hogy a munka áldásai az ember 
akarata ellenére is érvényesülnek.
- Úgy van, szándéka ellenére. Amit itt észlelünk, nem csekélyebb dolog, mint a különbség a hasznos 
és a humánum között.
- Kedvetlenül észlelem mindenekelőtt, hogy ismét a világ erőszakos kettéválasztásán munkálkodik.
- Sajnálom, hogy nem tetszik, amit mondok, de kötelességünk, hogy a jelenségeket különválasszuk, 
rendezzük és a homo Dei [10] eszméjét ne szennyezzük be tisztátalan alkotóelemekkel. Ti, olaszok,
feltaláltátok a váltóüzletet és a bankot: Isten bocsássa meg! De az angolok feltalálták a gazdasági 
alapokra fektetett társadalomtudományt, és ezt az ember géniusza sosem bocsátja meg nekik.
- Ó, az emberiség géniusza a brit szigetek nagy közgazdasági gondolkozóiban is élt... Mondani 
akart valamit, mérnök úr?
Hans Castorp ezt tagadta ugyan, de azután mégis kimondta, és Naphta csakúgy, mint Settembrini, 
némileg feszült érdeklődéssel hallgatta:
- Ezek szerint nyilván tetszik magának öcsém hivatása, Herr Naphta, és helyesli türelmetlenségét, 
hogy mihamarabb elinduljon pályáján... Én persze civil vagyok a csontom velejéig, az öcsém 
gyakran szememre veti. Nem is szolgáltam, kifejezetten a béke gyermeke vagyok, néha már az is 
eszembe jutott, hogy akár lelkész lehetett volna belőlem... kérdezze csak meg az unokaöcsémet, 
többször is mondtam már neki effélét. De ha eltekintek személyes hajlamaimtól... sőt, ha jobban 
megnézzük, talán nem is kell egészen eltekintenem tőlük ... szóval akkor nagyon sok megértés és 
szimpátia él bennem a katonai hivatás iránt. Mert hiszen ez pokolian komoly ügy, �aszketikus", ha 
úgy akarja... az imént volt szíves ezt a szót valamilyen formában alkalmazni... és minden 
pillanatban felkészülhet rá, hogy szembekerül a halállal, és végső soron a papi rendnek is a halállal 
van dolga, ugyan mi egyébbel? Innét nyeri a katonai rend a bienséance-át meg a rangsort, az 
engedelmességet meg a spanyol becsületet, ha szabad így kifejeznem, és akkor már édesmindegy, 
hogy kemény egyenruhagallért hord-e az ember, vagy keményített nyakfodrot, többé-kevésbé 
ugyanazt fejezi ki, az aszkézist, amint az előbb olyan találón mondta... Nem tudom, sikerült-e a 
gondolatmenetemet némiképp...
- Hogyne, hogyne - felelte Naphta, és gyors pillantást vetett Settembrinire: az olasz sétabotját 
pörgette, és égnek emelte pillantását.
- Azért gondolom - folytatta Hans Castorp -, hogy Ziemssen öcsém hajlamai szimpatikusak lehetnek 
önnek, aszerint, amit mondott. Most nem �trón és oltár"-szerű kapcsolatokra gondolok, amivel 
egyesek néha magyarázzák ezt az összetartozást, de azok többnyire csak amolyan szimpla 
rendszerető és megbízható elemek. Nem, inkább arra gondolok, hogy a katonai rend munkája, 
vagyis szolgálata, mert ebben az esetben szolgálatnak nevezzük... egyáltalában nem üzleti 
érdekekért történik, semmiféle kapcsolata nincsen a �gazdasági társadalomtudománnyal", amint az 
előbb nevezte, amiért is az angoloknak kevés a katonájuk, valamennyi Indiában és valamennyi 
otthon, parádéra...
Settembrini a szavába vágott:
- Fölösleges folytatnia, mérnök úr! A katonai létforma... tisztesség ne essék szólván, hadnagy 
uram!... a katonai lét szellemi szempontból nem méltó a vitára, mert pusztán formális, magában 
véve tartalmatlan, a katona alaptípusa a zsoldos, aki válogatás nélkül szegődik ennek vagy amannak 
az ügynek a szolgálatába... egyszóval, volt katonája a spanyol ellenreformációnak, a forradalomnak, 
Napóleonnak, Garibaldinak, és most van a porosz katona. Csak akkor vagyok hajlandó a katonáról 
beszélni, ha tudom, miért harcol.
- A tény, hogy harcol - vágott vissza Naphta -, mindenesetre hivatásának kézzelfogható sajátsága, 
ezt nem tagadhatjuk. Meglehet, ez nem elégséges hozzá, hogy ezt a rendet a maga szemében a 
�szellemi vitára méltóvá" tegye, de mindenesetre olyan szférába emeli, amelybe a polgári 
életigenlésnek semmiképp sem lehet betekintése.
- Amit polgári életigenlésnek szíveskedik nevezni - válaszolta Settembrini, ajka elülső részével 
formálva a szavakat, miközben szája sarka szépen ívelő bajusza alatt megfeszült, széthúzódott, 
nyaka pedig egészen sajátos módon rézsűt, löketszerűen csavarodott ki gallérjából -, azt mindenkor 
készenlétben fogja találni, hogy minden elképzelhető módon kiálljon az értelem és az erkölcs 



eszméiért, és biztosítsa ezen eszmék befolyását fiatal, ingatag lelkekre.
Hallgatás állott be. A fiatalemberek megütközve néztek maguk elé. Néhány lépés múlva megszólalt 
Settembrini, aki fejét, nyakát visszacsavarta természetes helyzetébe:
- Ne csodálkozzanak, fiatal barátaim. Ez az úr meg én, mi gyakran veszekszünk, de ez a 
legteljesebb barátságban és bizonyos dolgokban való egyetértés alapján történik.
Jólesett ezt hallani. Lovagias és humánus nyilatkozat volt Settembrini úr részéről. Joachim azonban, 
akit ugyancsak a legjobb szándék vezérelt, és ártatlan mederben igyekezett volna folytatni a 
társalgást, mégis, mintha nyomás és kényszer alatt állna, mintegy akarata ellenére így szólt:
- Véletlenül éppen a háborúról beszélgettünk az unokafivéremmel az imént, amikor maguk mögött 
jöttünk.
- Hallottam - mondta rá Naphta. - Megütötte a fülemet a szó, és hátrafordultam. Politizáltak? A 
világ helyzetét taglalták?
- Ó, dehogy! - nevetett Hans Castorp. - Hogy jutnánk mi ahhoz! Az öcsémnek egyenesen a hivatása 
tiltja, hogy politikával foglalkozzék, én pedig önként mondok le róla, nem is konyítok hozzá. 
Amióta itt vagyok, még újság nem volt a kezemben...
Settembrini ezt erősen hibáztatta, mint már korábban is egy alkalommal. Kitűnt, hogy ő a maga 
részéről a legpontosabban tájékozódik a világpolitikai helyzetben, és meg van vele elégedve 
annyiból, hogy a dolgok szerinte a civilizációnak kedvező mederben haladnak. Az európai légkört a 
béke gondolata tölti be, lefegyverzési tervek érlelődnek. Teret hódít a demokrácia eszméje. Közölte, 
hogy bizalmas értesülései szerint az ifjú-török mozgalom alapvető államfelforgató vállalkozásokra 
készül, s előkészületei a befejeződéshez közelednek. Törökország mint alkotmányos nemzeti állam 
- minő diadala az emberiességnek!
- Az iszlám liberalizálódása! - gúnyolódott Naphta. - Kiváló. Felvilágosult fanatizmus! Remek. 
Egyébként ez a maga érdekkörébe tartozik - fordult Joachimhoz. - Ha Abdul Hamid megbukik, vége 
a porosz befolyásnak Törökországban, és Anglia lép fel protektor gyanánt... Settembrini barátunk 
összeköttetéseit és értesüléseit bízvást komolyan vehetik - fordult az unokafivérekhez, és ez is 
pökhendin hangzott, mert úgy tetszett, feltételezi, hogy nem veszik komolyan Settembrinit.
- Nemzeti-forradalmi ügyekben nagyon tájékozott. Hágában szoros kapcsolatot tartanak fenn az 
angol Balkán-bizottsággal. De mi lesz a revali egyezménnyel, Lodovico, ha a haladó törökjeinek 
kedvez a szerencse? VII. Edvard nem nyithatja meg az oroszoknak a Dardanellákat, és ha Ausztria 
mégis elszánja magát egy aktív balkáni politikára, akkor...
- Menjen már az örökös katasztrófa-jóslataival! - hurrogta le Settembrini. - Miklós cár békét kíván. 
Neki köszönhetjük a hágai konferenciát, s ezek mégiscsak elsőrendű morális tények!
- Eh, mit, Oroszországnak egy kis pihenésre volt szüksége keleti kudarca után!
- Pfuj, uram! Ne gúnyolja ki az emberiség vágyát a társadalmi rendszer tökéletesítésére. 
Kétségkívül a világ erkölcsi megbélyegzésének teszi ki magát minden olyan nép, amely keresztezni 
merészeli e törekvéseket.
- Mi egyébre való a politika, mint arra, hogy alkalmat adjanak egymásnak a kölcsönös erkölcsi 
kompromittálásra?
- Talán bizony a pángermanizmusnak hódol?
Naphta vállat vont. A két válla nem állt egyformán: most látszott csak meg, hogy egyébkénti 
rútságához még kissé ferde növésű is. Settembrini harcias kérdését válaszra sem méltatta. 
Settembrini úr pedig ekképpen ítélkezett:
- Mindenesetre cinikus, amit itt mond. A demokrácia fennkölt erőfeszítéseiben, a nemzetközi 
érvényesülésre való törekvésében nem hajlandó egyebet látni politikai furfangnál...
- Azt kívánná talán, hogy idealizmust vagy éppenséggel vallásosságot lássak benne? Egy halálra 
ítélt világrend maradék önfenntartási ösztönének utolsó gyenge megmozdulásai. A katasztrófa 
közeledik, föltétlenül el kell jönnie, minden úton és minden módon közeledik. Vegyük a brit 
birodalom fenntartásának művészetét. Angliának az a törekvése, hogy az indiai védelmi területet 
magának biztosítsa, jogos és törvényes. De a következmények? Edvard éppolyan jól tudja, mint 
maga meg én, hogy a pétervári hatalmak föltétlenül ki akarják köszörülni a mandzsúriai csorbát, és 
a forradalom levezetése olyan életszükségletünk, mint a mindennapi kenyér. És Edvard mégis... mit 



tehet egyebet... Európára irányítja az orosz terjeszkedési vágyakat, szunnyadó vetélkedéseket 
ébresztget Szentpétervár és Bécs között...
- Ó, Bécs! Valószínűleg azért aggódik ezért a világméretű kerékkötőért, mert a korhadó 
impériumban, amelynek Bécs a feje, a Német-Római Szent Birodalom múmiáját véli felismerni!
- Maga pedig feltehetően azért russzofil, mert humanista alapon szimpátiát érez a cézár-pápaság 
iránt.
- Uram, a demokrácia még a Kremltől is többet remélhet, mint a bécsi Hofburgtól, és szégyen, 
gyalázat Luther és Gutenberg országára...
- És ráadásul valószínűleg ostobaság is. De még ez az ostobaság is a sorsszerűség eszköze...
- Ugyan, menjen már azzal a sorsszerűséggel! Ha az emberi értelem akarja, hogy erősebb legyen a 
sorsszerűségnél, akkor már erősebb is!
- Akarni mindig csak a végzetet lehet. A kapitalista Európa a maga végzetét akarja.
- Ha az ember nem utálja eléggé a háborút, akkor hisz az eljövetelében!
- Az utálata logikailag összefüggéstelen, ha nem kezdi magán az államon.
- A nemzeti állam az evilági lét princípiuma, amelyet maga szívesen az ördögnek tulajdonítana. De 
szabadítsa föl a nemzeteket, tegye őket egyenlőkké, oltalmazza az elnyomástól a kicsiket és 
gyengéket, teremtsen igazságot, hozzon létre nemzeti határokat...
- A Brenner-határ, tudom. Ausztria likvidálása. Csak tudnám, hogyan akarja mindezt véghezvinni 
háború nélkül!
- Csak tudnám, hogy mikor kárhoztattam valaha is a nemzeti háborút!
- De hiszen úgy hallom...
- Nem, ebben igazat kell adnom Settembrini úrnak - elegyedett most Hans Castorp a disputába; 
addig is figyelemmel követte jártában, mindig a beszélő felé fordult felváltva, és oldalt billentett 
fejjel hallgatta a vitát. - Öcsémmel már jó néhányszor volt szerencsénk Settembrini úrral ilyen és 
hasonló témákról
elbeszélgetni, azazhogy természetesen az lett a vége, hogy ő beszélt, és mi hallgattuk, ahogy kifejti 
nézeteit, és mindent megmagyaráz. Ezek szerint igazolhatom, és az öcsém is bizonyosan emlékszik 
rá, hogy Herr Settembrini több ízben lelkesen beszélt a mozgás, a lázadás elvéről, a világ 
megjavításának elvéről, s ez, úgy gondolom, nem éppenséggel békés elv, és azt is mondta, hogy 
ennek az elvnek még óriási erőfeszítéseket kell tennie, mielőtt mindenütt győzedelmeskedik, és 
bekövetkezhet az általános, boldog világköztársaság. Ezek az ő szavai, bár természetesen sokkal 
plasztikusabban és irodalmibban fejezte ki magát, mint én, ezt mondanom sem kell. Arra azonban 
egészen pontosan és szó szerint emlékszem, mert, mint vérbeli civil, valósággal megijedtem tőle, 
hogy egyszer azt mondta, ez a nap eljő, ha nem is galamblábon, de sasszárnyakon (a sasszárnyaktól 
megijedtem, erre pontosan emlékszem), és Bécsnek a fejére kell ütni, ha a boldogság útját akarjuk 
egyengetni. Nem mondhatjuk tehát, hogy Herr Settembrini mindenestül elvetné a háborút. Igazam 
van-e, Settembrini úr?
- Körülbelül - válaszolta az olasz kurtán, elfordította fejét, és sétabotját lóbálta.
Naphta csúnyán mosolygott.
- Ennek már fele sem tréfa - mondotta. - Saját tanítványa háborús hajlamokkal vádolja, Lodovico! 
Assument pennas ut aquihe... [11]
- Voltaire maga is helyeselte a civilizáció érdekében folytatott háborút, és II. Frigyest arra 
buzdította, indítson háborút a törökök ellen.
- Ehelyett azonban szövetkezett velük, hehe. No és a világköztársaság! Jobb, ha nem is kérdezem, 
mi lesz a mozgás és lázadás elvével, ha bekövetkezett a boldogság és az egyesülés. Abban a 
pillanatban bűnné válik a lázadás...
- Nagyon jól tudja, és ezek a fiatal urak is nagyon jól tudják, hogy az emberiség előrehaladását 
végtelennek képzeljük.
- Minden mozgás körforgás - vetette ellene Hans Castorp. - Térben és időben egyaránt. Ezt tanítják 
az anyag megmaradásának és az időszakosságnak a törvényei. Az imént beszéltünk erről az 
unokaöcsémmel. Hogyan beszélhetnénk haladásról, amikor tartós irány nélküli zárt mozgásról van 
szó? Ha esténként ott fekszem, és az állatkört nézem, vagyis azt a felét, amelyik éppen látható, és a 



régi bölcs népekre gondolok közben...
- Jobb lenne, ha nem töprengene és nem álmodozna, mérnök úr - szakította félbe Settembrini -, 
hanem elszántan rábízná magát életkora és fajtája ösztöneire, amelyek feltétlenül tevékenységre 
sarkallják. Természettudományos műveltsége is szükségszerűen a haladás eszméjéhez kapcsolja. 
Látja, amint mérhetetlen idők folyamán az élet az ázalékállatkától az emberig fejlődik előre és 
felfelé, s ezek után nem kételkedhet benne, hogy az ember előtt is mérhetetlen tökéletesedési 
lehetőségek állanak. Ha pedig szigorúan a matematika álláspontjára helyezkedik, akkor körpályája 
tökéletességből tökéletességbe vezet, tizennyolcadik századunk kedvenc tanításában 
gyönyörködhet, mely szerint az ember eredetileg jó, boldog és tökéletes volt, csak a társadalmi 
tévedések rontották és torzították el, és ha bíráló ésszel dolgozik a társadalom újrafölépítésén, akkor 
ezáltal ismét jóvá, boldoggá és tökéletessé lesz, és akkor...
- Settembrini úr elmulasztja hozzátenni - vágott szavába Naphta -, hogy a Rousseau-féle idill 
csupán agyonokoskodott, agyonmagyarázott formája az ember eredendő ártatlanságáról és 
bűntelenségéről szóló egyházi tanításnak az ember közvetlen isteni eredetéről, Isten-gyermeke 
állapotáról szóló tannak, melybe vissza kell térnie. A civitas Dei [12] visszaállítása a földi formák 
felbomlása után pedig ott következik be, ahol ég és föld, érzéki és érzékfölötti találkozik, az 
üdvösség transzcendens, és ami a maga kapitalista világköztársaságát illeti, kedves doktor, 
mondhatom, különös hallani, hogy ebben az összefüggésben �ösztön"-ről beszél. Az ösztönös 
mindenestül a nemzeti oldalán áll, Isten maga plántálta az emberbe a természetes ösztönt, mely a 
népeket arra késztette, hogy államokba különüljenek egymástól. A háború...
- A háború - kiáltott fel Settembrini -, még a háború is a haladást volt kénytelen szolgálni olykor, jó 
uram, amit kénytelen lesz elismerni, ha kedvenc történelmi korszakának bizonyos eseményeire 
gondol, tudniillik a keresztes háborúkra! Ezek a civilizációs háborúk a leghathatósabban 
előmozdították a népek gazdasági és kereskedelempolitikai kapcsolatait, és egy eszme jegyében 
egyesítették a nyugati emberiséget.
- Kedves barátom, maga nagyon türelmes az eszmével szemben. Hadd helyesbítsem azonban 
nézeteit a lehető legtapintatosabban atekintetben, hogy a keresztes hadjáratok az általuk létrehozott 
élénk forgalom ellenére korántsem hatottak nemzetközileg kiegyenlítően, hanem épp ellenkezőleg, 
arra oktatták a népeket, hogy önmagukat megkülönböztessék egymástól, s ezzel hathatósan 
hozzájárultak a nemzeti állam eszméjének kialakításához.
- Rendkívül találó észrevétel, amennyiben a népeknek a klérussal szemben való állásfoglalásáról 
van szó. Igen! Abban a korban kezdett megerősödni az állami, nemzeti önérzet a papság 
hierarchikus dölyfe ellen...
- Igen, és mindamellett az, amit hierarchikus dölyfnek nevez, semmi egyéb, mint az emberiség 
egyesülésének eszméje a szellem jegyében!
- Ismerjük ezt a szellemet, köszönjük szépen!
- Világos, hogy a maga nemzeti mániája gyűlöli az egyház világot legyőző kozmopolitizmusát. 
Csak tudnám, hogyan akarja összeegyeztetni ezzel háborúgyűlöletét! Antikizáló államkultusza 
szükségszerűen a pozitivista jogfelfogás hívévé teszi, és mint olyan...
- Megérkeztünk a joghoz? A nemzetközi jogban a természetjog és az általános emberi értelem 
gondolata él tovább, uram...
- Eh, mit! A maga nemzetközi joga megint nem egyéb, mint a yus divinum [13] Rousseau-féle 
agyonmagyarázása, márpedig a ius divinum-nak semmi köze sem természethez, sem értelemhez, 
hanem kinyilatkoztatáson alapszik...
- Ne civakodjunk az elnevezéseken, professore! Nevezze bátran yus divinum-nak azt, amit én 
természetjognak, nemzetközi jognak tisztelek. A fődolog, hogy a nemzeti államok pozitív jogai 
fölött van egy magasabbrendű, egyetemes érvényű jog, amely lehetővé teszi vitás érdekkérdések 
döntőbíráskodás útján való elintézését.
- Döntőbíráskodás! Ha csak hallom ezt a szót...! Tehát döntőbírósággal, amely életkérdésekben 
dönt, Isten akaratát tudakolja, s meghatározza a történelem folyamatát. Helyes, ennyit a 
galamblábakról. És hol maradnak a sasszárnyak?
- A polgáriasult erkölcsök...



- Ej, a polgáriasult erkölcs maga sem tudja, mit akar! Kiabálnak, hogy harcolni kell a születések 
számának csökkenése ellen, követelik, hogy tegyék olcsóbbá a gyermeknevelést és oktatást. És 
amellett az ember megfullad a tülekedésben, minden hivatás, minden pálya olyan túlzsúfolt, hogy a 
falat kenyérért való küzdelem elhomályosítja a múltnak minden háborúját! Játszóterek, kertvárosok! 
A faj megacélosítása! De minek acélosodni, ha a haladás meg a civilizáció úgy akarja, hogy ne 
legyen többé háború? A háború lenne a legjobb módszer minden ellen és mindenre. Az acélosodásra 
is, sőt a születések számának csökkenése ellen is.
- Tréfál, professore. Ez már nem lehet komoly. Beszélgetésünk semmivé foszlik, méghozzá a 
legalkalmasabb pillanatban. Megérkeztünk - monda Settembrini, és botjával rámutatott a házra, 
melynek kerítéskapuja előtt megálltak. Nem messze a �Falu" szélétől állt az út mentén, amelytől 
csupán keskeny kis előkert választotta el. Szerény házikó volt. A kapura vadszőlő kúszott fel, 
gyökerei kiálltak a földből s egy hajlott indáját a falhoz simulva a jobb oldali földszinti ablak fölé 
nyújtotta, egy kis szatócsüzlet kirakata fölé. A földszint a szatócsé, magyarázta Settembrini. Naphta 
egy emelettel följebb tanyázik, a szabóműhely mellett, ő maga pedig a manzárdszobában a tető 
alatt. Békés kis dolgozószoba.
Meglepetésszerűen megnyilvánuló szívélyességgel Naphta abbeli reménységét fejezte ki, hogy az 
első találkozást továbbiak követik majd.
- Látogassanak meg bennünket - kérte. - Azt mondanám: látogassanak meg engem, ha Settembrini 
doktornak nem volnának ősibb jogai a barátságukra. Jöjjenek, amikor akarnak, valahányszor 
kedvük támad egy kis kollokviumra. Sokra értékelem a fiatalsággal való eszmecserét, talán nem is 
vagyok híján mindennemű pedagógiai hagyománynak... Ha kitűnő főmesterünk a polgári 
humanizmusnak akar fenntartani minden pedagógiai hivatást és képességet, akkor ellent kell neki 
mondani. Tehát a mielőbbi viszontlátásra!
Settembrini akadékoskodott. Nehézségek állnak ennek útjában, mondotta. A hadnagy úr napjai 
idefenn meg vannak számlálva, a mérnök úr pedig nyilván kettőzött buzgalommal fogja végezni 
kúraszolgálatát, hogy mihamarabb követhesse öccsét a síkföldre.
A fiatalemberek mindkét úrnak helyeseltek, egyiknek a másik után. Naphta meghívását udvarias 
meghajlással fogadták, a következő pillanatban pedig fejük, válluk mozdulataival jogosnak ismerték 
el Settembrini úr aggodalmait. Így hát minden nyitva maradt.
- Minek nevezte Settembrini urat? - kérdezte Joachim, amikor felkapaszkodtak a kanyargós úton a 
Berghofhoz.
- �Főmester"-t értettem - válaszolta Hans Castorp -, és én is épp ezen töröm a fejem, hogy ez mit 
jelent. Talán valami tréfa; hisz olyan fura nevekkel illetik egymást. Settembrini Naphtát princeps 
scholasticorum-nak nevezte... ez se rossz! A skolasztikusok, ugye, a középkor írástudói voltak, 
dogmatikus filozófusok, hogy úgy mondjam. Hm. A középkor többször is szóba került... eszembe 
jut, hogy Settembrini mindjárt első nap azt mondta, hogy sok minden középkori hangulatot terjeszt 
idefenn: Adriatica von Mylendonk révén jutottunk odáig, mármint a neve által... Egyébként hogy 
tetszik?
- A kis ember? Nem tetszik. Mondani, igaz, sok mindent mondott, ami tetszett. A döntőbíráskodás 
persze alamusziság. De ő maga sehogy se tetszett nekem, és akármennyi jót mond is valaki, mi 
hasznom belőle, ha a személye kétes. Márpedig kétes, ezt te sem tagadhatod. Már az a história a 
�közösülés színhelyé"-ről... már az is határozottan gyanús. Amellett zsidó orra van, nézd csak meg 
jobban! Csak egy semita lehet ilyen nyápic. Igazán meg akarod látogatni?
- Természetesen meglátogatjuk mind a ketten! - jelentette ki Hans Castorp. - Hogy nyápic? Csak a 
katona beszél belőled, amikor ezt mondod. A khaldeusoknak is ilyen orruk volt, mégis fenemód 
megállták a helyüket, nemcsak az okkult tudományokban. Naphtában is van valami az okkult 
tudósból, határozottan érdekel. Nem merem állítani, hogy már ma kiokosodtam belőle, de ha 
többször találkozunk, majd csak kiokosodunk, és nem lehetetlen, hogy általában megokosodunk 
ebből az alkalomból.
- Jaj, öregem, hiszen te egyre okosabb leszel idefenn a biológiáddal meg a botanikáddal, meg a 
tarthatatlan fordulópontjaiddal. Az �idő"-vel mindjárt első nap meggyűlt a bajod. Pedig hát nem azért 
vagyunk idefenn, hogy okosabbak legyünk, hanem azért, hogy egészségesebbek legyünk... egyre 



egészségesebbek, amíg teljesen meg nem gyógyulunk, hogy végre visszaadják a szabadságunkat, és 
gyógyultan bocsássanak el a síkföldre.
- �Hegyek közt lakik a szabadság!" - dalolta Hans Castorp hetykén. - Mondd meg hát, mi a 
szabadság - folytatta azután prózában. - Naphta és Settembrini is erről vitatkoztak az imént, és 
sehogy sem tudtak megegyezni. �A szabadság az emberszeretet törvénye", mondja Settembrini, és ez 
úgy hangzik, mintha carbonaro ősétől tanulta volna. De bármilyen bátor volt is a carbonaro, és 
bármilyen bátor a mi Settembrinink személy szerint...
- Igaz, egy kicsit feszengett, amikor a személyes bátorság került szóba.
- ... azt hiszem, mégis fél sok mindentől, amitől a kis Naphta nem fél, érted? És azt hiszem, hogy a 
szabadsága meg a bátorsága is smokkság. Gondolod, hogy lenne hozzá bátorsága de se perdre ou 
mérne de se laisser dépérir? [14]
- Mért beszélsz egyszerre franciául?
- Csak úgy... Hisz itt olyan nemzetközi a hangulat. Nem tudom, melyiküknek kellene hogy jobban 
tessék: Settembrininek, a polgári világköztársaság miatt, vagy Naphtának, a hierarchikus 
kozmopoliszával! Amint látod, jól odafigyeltem, de azért nem tisztázódott előttem ez a dolog, sőt, 
ellenkezőleg, úgy találom, nagyon zavaros volt minden, amit összehordtak.
- Mindig úgy van. Mindig csak zűrzavar sül ki belőle, ha az emberek sokat beszélnek, és nézeteket 
nyilvánítanak. Mondom neked, nem azon múlik, hogy kinek milyenek a nézetei, hanem azon, hogy 
legény-e a talpán. A legjobb, ha az embernek nincsenek nézetei, hanem teljesíti a szolgálatát.
- Igen, ezt te mondhatod, mert zsoldos vagy, és pusztán formális egzisztencia. Az én helyzetem más, 
én civil vagyok, és így bizonyos fokig felelős. Engem pedig feldúl ez a zűrzavar, amikor azt látom, 
hogy az egyik a nemzetközi világköztársaságot prédikálja, és elvileg irtózik a háborútól, amellett 
azonban olyan lángoló hazafi, hogy a Brenner-határt követeli mindenáron, és annak érdekében 
civilizációs háborúra is hajlandó; a másik pedig az ördög művének tekinti az államot, és a láthatáron 
felderengő általános egyesülésről fuvolázik, de a következő pillanatban a természetes ösztön jogait 
védelmezi, és kigúnyolja a békekonferenciákat. Föltétlenül el kell mennünk hozzá, hogy 
megokosodjunk. Te persze azt mondod, hogy idefenn nem okosodnunk, hanem gyógyulnunk kell. 
De a kettőt valamiképp össze kell egyeztetni, öregem, és ha ezt nem hiszed, akkor a világ erőszakos 
kettéválasztásán munkálkodól, márpedig ezen munkálkodni mindig nagy hiba, ezt vedd, kérlek, 
tudomásul.
CIVITAS DEI ÉS GONOSZ MEGVÁLTÁS
Hans Castorp páholyerkélyén egy növény meghatározásával foglalkozott, amely most, hogy 
asztronómiailag megkezdődött a nyár, és rövidültek a napok, sok helyütt tenyészett: a harangláb 
vagy aquilegia volt ez a növény, egy boglárkaféleség, amelynek kék, ibolyaszínű, néha barnásvörös 
virágai magas száron, cserjésen nőttek, és káposztaszerű levelei szélesen szétterültek. Mindenfelé 
feltűnt ez a növény, de tömegével főleg azon a kies réten tenyészett, ahol Hans Castorp először 
látta, majd egy esztendeje: abban a félreeső, tarpatakzúgással teli erdős szakadékban, a pallóval 
szemben álló padnál, ahol akkori elhamarkodott, önkényes és egészségtelen sétája végződött, s 
ahová most is némelykor ellátogatott.
Nem is volt nagyon messze, ha az ember kevésbé kalandosan indult el, mint ő akkor. Ha a 
szánversenyek �Falu"-beli célpontjától kis darabon felkapaszkodott a hegyoldalban, akkor az erdei 
úton, melynek fahídjai a Schatzalpról lefutó bobpályát keresztezték, kerülők, operaáriák és 
kimerültségi szünetek nélkül húsz perc alatt felért arra a festői helyre, és amikor Joachimot 
szolgálati kötelezettség, vizsgálat, belső felvétel, vérpróba, injekció vagy súlymérés a házhoz 
kötötte, akkor Hans Castorp szép időben villásreggeli vagy akár már reggeli után is kiruccant oda, 
máskor meg az uzsonna és vacsora közti órákat használta fel erre a kirándulásra, elüldögélt a padon, 
ahol annak idején rájött a heves orrvérzés, félrehajtott fejjel hallgatta a tarpatak zuhogását, és 
elnézte a zárt tájképet maga előtt, meg a tömegesen kéklő haranglábat, mely ismét virágzott a réten.
Csak ezért járt oda? Nem, azért üldögélt ott, hogy egyedül legyen, hogy emlékezzék, a hosszú 
hónapok benyomásait, kalandjait rendezze és átgondolja. Sok volt az élmény és sokféle, s nem 
egykönnyen rendezhető, mert olyannyira összefonódtak és egymásba folytak, hogy a kézzelfoghatót 
alig lehetett különválasztani a csak-gondolttól, az elképzelttől és megálmodottól. Csak abban 



egyeztek meg ezek az élmények, hogy egytől egyig kalandos jellegűek voltak, olyan mértékben, 
hogy szíve - amilyen könnyen mozgó volt és maradt idefenn az első naptól kezdve - akadozott és 
kalapált, ha csak rájuk gondolt. Vagy talán elegendő volt az a megfontolás, hogy az aquilegia nem 
még mindig, hanem már megint virágzik itt, ezen a helyen, ahol egyszer, a csökkent életműködés 
állapotában Pribislav Hippe valóságosan megjelent neki, s hogy a �három hét" a legközelebbi 
jövendőben esztendővé kerekedik - talán ennyi is elegendő volt hozzá, hogy könnyen mozgó szívét 
olyan kalandosan megrémítse!
Az orra vére egyébként már nem eredt el a tarpatak melletti padon, ez elmúlt. Akklimatizálódása, 
melynek nehézségeire Joachim már jó előre figyelmeztette, s amely csakugyan nehéznek bizonyult, 
meglehetősen előrehaladt, tizenegy hónap után befejezettnek kellett tekinteni, további eredmények 
ebben az irányban aligha voltak várhatók. Gyomrának vegyműködése szabályozódott, és 
hozzáidomult a változott körülményekhez, Maria Mancini ízlett, kiszáradt nyálkahártyájának idegei 
régóta ismét fogékonnyá váltak e kiváló gyártmány aromája iránt; tudniillik valahányszor készletei 
leapadtak, ismét ebből rendelt nagyobb mennyiséget Brémából, noha a nemzetközi gyógyhely 
kirakataiban igazán csábító áru kínálta magát. Valami kegyeletféle érzés sarkallta erre: hiszen Mária 
bizonyos kapcsolatot teremt közte, az eltávozott, és a síkföld, azaz régi hazája között! S vajon nem 
ápolta, őrizte-e hatékonyabban ezt a kapcsolatot, mint például a levelezőlapok, amelyeket Hans 
Castorp időnként nagybátyáihoz intézett, s amelyek egyre ritkultak, abban az arányban, ahogyan 
Hans Castorp a fenti fogalmakat elsajátítván, egyre nagyvonalúbban gazdálkodott az idővel? 
Többnyire képeslapokat küldött, hogy tetszetősebb legyen, a völgy különféle látképeit ábrázolták 
behavazva vagy nyárias állapotban, s írásra éppen csak annyi hely maradt rajtuk, amennyi kellett, 
hogy a legfrissebb orvosi véleményt, a havi vagy általános kivizsgálás eredményét közölje 
rokonaival, azaz például olyasmit, hogy mind optikailag, mind akusztikailag határozott javulás 
észlelhető, de azért Hans Castorp még nincsen detoxikálva, az állandóan meglevő csekély 
hőemelkedés a kicsiny gócoktól ered, amelyek még mindig megvannak ugyan, de kétségtelenül 
nyomtalanul eltűnnek majd, ha van türelme kivárni, s akkor nem kell már visszajönnie. Hans 
Castorp bizonyosra vehette, hogy ezen túlmenő levélírói tevékenységet nem várnak, s nem 
kívánnak tőle, hiszen nem humanista-ékesszóló szféra az, ahová lapjait küldözgeti, s a válaszok, 
amelyeket kapott, éppoly kevéssé voltak ömlengőek. Többnyire a létfenntartását szolgáló 
pénzküldeményeket kísérték, amelyeket hazulról kapott, atyai örökségének kamatait, amelyek itteni 
pénznembe átszámítva olyan előnyösen felduzzadtak, hogy sosem költötte el, mire az újabb 
küldemény megérkezett, és néhány géppel írt sorból álltak, melyek James Tienappel aláírásával a 
dédnagybácsi üdvözleteit és gyógyulási jókívánságait tartalmazták, és néha a tengerjáró Péter 
Tienappeléit is.
Amint Hans Castorp rokonainak jelentette, Behrens tanácsos újabban abbahagyta az injekciók 
adását. Nem tettek jót a fiatal páciensnek, főfájást, étvágytalanságot, lefogyást, állandó fáradtságot 
okoztak, a hőemelkedést előbb fokozták, és utóbb sem szüntették meg. Száraz forróságként tovább 
égett rózsapiros arcában, s e szubjektív tünet állandóan figyelmeztette a csuromvíz meteorológiájú 
síkföld gyermekét, hogy számára az akklimatizáció bizony javarészt annak megszokásában áll, 
hogy nem szokja meg... Egyébként, úgy látszik, maga Rhadamanthys sem szokja meg, mert hiszen 
állandóan kék az arca. �Némelyek sose szokják meg" - mondotta Joachim mindjárt első nap, és ez 
volt, úgy látszik, Hans Castorp esete is. Mert a tarkóremegés sem akart elmúlni, amely nem sokkal 
fölérkezése után kezdte bosszantani; járás, beszélgetés közben, sőt idefenn, a padon, kaland-
komplexumán való elmélkedésének kéken viruló színhelyén is minduntalan jelentkezett, elannyira, 
hogy már-már állandó szokásává lett az öreg Hans Lorenz Castorp méltóságteljes álltámasza, mely 
őt magát is, miközben alkalmazta, nagyatyja fátermörder-gallérjára, a tisztes fodorgallér átmeneti 
pótváltozatára, a keresztelőtál halványarany kerekségére, a jámbor ük-ük-hangra s még egyéb 
kapcsolatokra emlékeztette titkosan, s ekképpen további ösztönzést adott rá, hogy végiggondolja 
életét.
Pribislav Hippe most már nem jelent meg előtte valóságosan, mint akkor, tizenegy hónappal azelőtt. 
Akklimatizációja befejeződött, már nem voltak látomásai, nem feküdt mozdulatlanná lefokozott 
testtel a padon, míg énje egy távoli jelenben időzött - semmi efféle nem történt. Az emlékkép 



élessége, elevensége - ha felbukkant - normális, egészséges határok közt maradt; ezzel kapcsolatban 
aztán Hans Castorp olykor előhúzta mellzsebéből az üvegből való búcsúajándékot, amelyet ott 
hordott a tárcájában, abban is egy bélelt borítékban: az üvegtáblácska, ha az ember a föld felé 
tartotta, feketén, átlátszatlanul tükrözött, de ha égnek emelték, megvilágosodott, és humanista 
jelenségeket mutatott: az emberi test átlátszó képét, bordazatot, szívet, mellhártyaívet, tüdőfújtatót, 
hozzá kulcs- és felsőkarcsontot, s mindezt halavány-ködös burok vette körül, a hús, amelyet Hans 
Castorp farsang hetében esztelen módon megízlelt. Nem csoda, hogy könnyen mozgó szíve elakadt, 
majd nekiiramodott, amikor az ajándékot szemügyre vette, s azután újra nekiállt, hogy
�mindent" rendezzen és átgondoljon, a pad durván ácsolt támlájának dőlve, karját keresztbe fonva, 
fejét vállára hajtva, a hegyi patak zúgásának hangjára és a kéken virágzó harangláb tenyészetében 
gyönyörködve.
A szerves élet magasztos képlete: az emberi alak lebegett előtte, mint ama hideg, csillagos téli 
éjszakán, tudós kutatásai alkalmával, és e képlet belső szemléletével számos olyan kérdés és 
megkülönböztetés vetődött fel a fiatal Hans Castorp elméjében, amellyel foglalkozni a derék 
Joachim nem volt köteles, Hans Castorp azonban, mint civil, mostanság felelősnek érezte magát e 
problémákért, noha lenn a síkföldön ő sem látta meg őket, és valószínűleg sohasem látta volna meg, 
de annál inkább megpillantotta idefenn, ahol az ember ötezer láb szemlélődő magányából tekint le a 
világra és teremtményeire, és elgondolkozik rajtuk; nyilván hozzájárult ehhez a test bizonyos 
oldódó mérgek okozta felfokozottsága, amely száraz forróságként égett arcában. Szemlélődésével 
kapcsolatban Settembrini is fölmerült gondolataiban, a pedagógus-kintornás, akinek apja 
Hellaszban látta meg a napvilágot, és aki a magasztos képlet iránti szeretetet politikának, 
lázadásnak, ékesszólásnak értelmezte, s a polgár dzsidáját az emberiség oltárán akarta 
megszentelni; Krokowski bajtárs is fölmerült benne, meg az, amit egy idő óta a homályos 
pinceszobában együtt űztek, elgondolkozott az analízis kettős arculatán, azon, hogy mennyiben 
használ a tettnek és a haladásnak, mennyiben rokona a sírnak és a sír gyanús anatómiájának. 
Felidézte magában egymás mellett és egymással szembeállítva a két nagyatya képét, a lázadót és a 
hűségest, akik mind a ketten talpig feketében jártak, noha különböző okokból, és mérlegelte 
méltóságukat; eltöprengett olyan bonyolult komplexumokon, aminő a forma és szabadság, szellem 
és test, becsület és gyalázat, idő és örökkévalóság - és múló, de heves szédülés fogta el arra a 
gondolatra, hogy a harangláb újra virágzik, és az esztendő önmagába zárul.
Furcsa szót talált erre a felelősségérzettől átfűtött elmélkedésre magánya festői helyén: �uralkodás"-
nak nevezte, ezzel a gyermekkori játékaiból felbukkanó szóval jelölte időtöltését, amelyet szeretett, 
noha riadalommal, szédüléssel és szívizgalmakkaljárt, és arca égését mértéktelenül fokozta. Mégis 
eléggé helyénvalónak érezte, hogy az elmetevékenységével járó erőfeszítés rákényszerítette az 
álltámasz alkalmazására, mert ez a tartás jól illett ahhoz a méltósághoz, amellyel az �uralkodás" és az 
előtte lebegő magasztos képlet szemlélete érzése szerint belsőleg felruházta.
Homo Deí-nek nevezte a rút Naphta a magasztos képletet, amikor az angol társadalomtudományi 
tanok ellen védelmezte. Csodálhatjuk-e ezután, hogy Hans Castorp civil felelősségérzetében és 
uralkodói érdekből indíttatva érezte magát, hogy a kis embert Joachimmal együtt meglátogassa? 
Settembrini ezt rossz szemmel nézte; Hans Castorp elég ravasz és eléggé vékony bőrű volt hozzá, 
hogy ezt világosan megérezze. Már megismerkedésük is kellemetlen volt a humanistának, 
szemlátomást megpróbálta megakadályozni, pedagógiai érdekből meg akarta óvni a 
fiatalembereket, elsősorban őt magát, Hans Castorpot (így állapította meg magában az agyafúrt 
féltett gyermek) Naphta ismeretségétől, noha Settembrini a maga részéről érintkezett és mutatkozott 
vele. Ilyenek a nevelők. Maguknak megengedik az érdekességet, mert állítólag �fel vannak vértezve" 
ellene, a fiatalságnak azonban tiltják, és azt kívánják, hogy ne érezzék magukat �felvértezve" ellene. 
Szerencse, hogy a kintornásnak voltaképp egyáltalában nem volt hozzá joga, hogy Hans Castorpnak 
valamit megtiltson, és nem is tett erre komoly kísérletet. A féltett növendéknek elég volt eltagadnia 
vékony bőrét, s értetlenséget színlelnie - akkor már nem akadályozta benne semmi, hogy örömest 
elfogadja a kis Naphta meghívását; s ezt meg is tette, kénytelen-kelletlen csatlakozó unokaöccsével 
egyetemben, néhány nappal megismerkedésük után, egy vasárnap délután a nagy fekvőkúra után.
Néhány perces út volt csupán a Berghoftól le a fűszerszámárus házikójának vadszőlő koszorúzta 



kapujáig. Beléptek, jobbra elhagyták a szatócsüzlet bejáratát, és felkapaszkodtak a keskeny, barna 
falépcsőn, az emeleti ajtóig, melynek csengője mellett csak Lukacek nőiszabó névtábláját találták. 
Csengetésükre amolyan libériafélébe, csíkos kabátba, lábszárvédőbe öltözött kamasz fiúcska nyitott 
ajtót, kurtára nyírott hajú, almaképű kisinas. Naphta professzor úr felől kérdezősködtek nála, s nem 
lévén náluk névjegy, többször elismételték nevüket; a suhanc ment, hogy bejelentse őket Naphta 
úrnál - címet nem használt. A bejárattal szemben levő ajtó nyitva állt, beláttak a szabóműhelybe, 
ahol Lukacek az ünnep ellenére törökülésben kuksolt az asztalon és varrt. Sápadt, kopasz ember 
volt, feltűnő nagy, lekonyuló orra alatt fekete bajusz lógott le savanyúan szája két oldalán.
- Jó napot kívánok! - köszönt be Hans Castorp.
- Grütsi! - köszönt vissza a szabó tájszólásban, noha a svájci németség sem nevéhez, sem külsejéhez 
nem illett, és kissé furcsán, hamisan csengett szájából.
- Ilyen szorgalmas? - kérdezte Hans Castorp bólogatva. - Hiszen ma vasárnap van!
- Sürgős munka - vetette oda Lukacek kurtán, és tovább öltögetett.
- Biztosan valami finom estélyi holmi - találgatta Hans Castorp -, ami sürgősen kell egy alkalomra?
A szabó nem válaszolt mindjárt a kérdésre, leharapta a szálat, és újra befűzte. Csak azután bólintott.
- Szép lesz - kérdezte tovább Hans Castorp. - Ujjat is varr bele?
- Igen, ujja is lesz, öregnek csinyálom - válaszolta Lukacek erősen csehes kiejtéssel. A kisinas 
visszatérte szakította félbe az ajtón át folytatott társalgást. Naphta úr kéreti az urakat, mondta a 
suhanc, és kitárta előttük a két-három lépéssel odább, jobbra nyíló ajtót, amihez még egy földig 
omló függönyt is félre kellett hajtania. A belépőket Naphta fogadta, szalagos körömcipőben 
mohazöld szőnyegen állva.
Az unokatestvéreket meglepte, sőt valósággal elvakította a
kétablakos dolgozószoba fényűző berendezése - mert a szegényes házikó, a szűk lépcső, a 
nyomorúságos előtér semmiképp sem sejtetett effélét, és a kontraszthatás valósággal meseszerűnek 
láttatta Naphta szobájának előkelőségét, holott magában véve nem volt az, és máskor Hans Castorp 
meg Joachim sem igen látták volna annak. Mindenesetre finom, sőt, fényes volt a berendezés, 
mégpedig olyan módon, hogy íróasztal és könyvszekrények ellenére sem igen illett az �úriszoba" 
jellegéhez. Igen sok volt a selyem, borvörös, bíborvörös selyem: ebből készültek a hitvány ajtókat 
eltakaró függönyök, az ablakok oldalfüggönyei és a párnázott garnitúra huzatai, mely a szoba egyik 
keskeny végében, a másik ajtóval szemben, az egész falat borító gobelinszőnyeg előtt állt. 
Karfájukon kicsiny párnát viselő barokk karosszékek csoportosultak a fémveretes kerek asztal köré, 
s az asztal mögött selyemplüss párnákkal dúsan megrakott, hasonló stílusú kanapé volt. A két 
hosszú falat az ajtóig könyvszekrények foglalták el, amelyek - csakúgy, mint a két ablak között 
felállított íróasztal, vagy helyesebben domború gördülőtetővel ellátott szekreter - mahagóniból 
készültek, s üvegajtajukra belülről zöld selyemfüggöny feszült. A sarokban pedig, a 
kanapégarnitúrától balra, műtárgy díszelgett, vörös bársony talapzatra állított festett faszobor, 
megrendítő és ijesztő - egy Piéta, a groteszkség határát súrolón együgyű hatásos: a Szűzanya 
fejkötősen, fájdalmasan összevont szemöldökkel, ferdén jajveszékelésre tátott szájjal tartotta ölében 
elkínzott fiát, egy arányaiban primitíven elhibázott figurát, melynek túlzottan kidolgozott 
anatómiája tudatlanságról tanúskodott, lecsüngő fején hatalmas töviskoszorú éktelenkedett, arcán, 
tagjain vérfoltok, vércseppek látszottak, oldalsebéből vastag fürtben csordult az alvadt vér, kezén, 
lábán meglátszott a szögek nyoma. Ez a szembetűnő darab természetesen egészen különös 
hangulatot teremtett a csupa selyem szobában. A tapéta, mely csupán a könyvszekrények fölött meg 
az ablakos falon látszott, nyilván szintén a bérlő ízlését dicsérte: hosszanti csíkjainak zöldje 
összhangban volt a puha szőnyegével, amely a padlóra feszített vörös nemez fölé volt terítve. Csak 
az alacsony mennyezeten nem lehetett segíteni, kopár, repedezett felületét nem takarta semmi, de a 
közepéről kicsiny, velencei üvegcsillár lógott. Az ablakokat földig érő vajszínű függönyök födték.
- Hát eljöttünk egy kis kollokviumra! - kezdte Hans Castorp, de tekintete inkább a szoba sarkában 
levő szentséges torzképen függött, mint a meglepő szoba gazdáján, aki elismerőn állapította meg, 
hogy a fiatalemberek megtartották szavukat. Kicsiny jobbjának szívélyesen tessékelő mozdulataival 
a selyemhuzatú karosszékekhez akarta vezetni vendégeit, de Hans Castorp mintegy megbűvölten, 
egyenesen a szoborhoz lépett, és megállt előtte, kezét csípőjére téve, fejét oldalt billentve.



- Mi ez? - kérdezte halkan. - Hiszen ez félelmetesen jó! Ki látott már ennyi szenvedést? Bizonyosan 
nagyon régi, ugye?
- Tizennegyedik század - válaszolta Naphta. - Valószínűleg Rajna-vidéki. Úgy gondolja, hogy 
hatásos?
- De még mennyire! - válaszolta Hans Castorp. - Minden bizonnyal óriási hatást kelt mindenkiben, 
aki csak látja. Sose hittem volna, hogy valami egyszerre lehet ilyen szép és... bocsásson meg... ilyen 
csúnya.
- A lélek, a kifejezés világából fakadó művek - mondta Naphta - mindig csúnyák a szépségükben, és 
szépek csúnyaságukban, ez szabály. Szellemi szépségről van itt szó, nem a test szépségéről, amely 
menthetetlenül buta. Egyébként absztrakt is - tette hozzá. - A test szépsége absztrakt. Valósága csak 
a belső szépségnek van, a vallásos kifejezés szépségének.
- Ezt igazán elismerésre méltón és helyesen állapította és különböztette meg - mondta Hans 
Castorp. - Tizennegyedik? - ismételte. - Tehát ezerháromszázvalahány...? Igen, ez a középkor, annak 
rendje és módja szerint, voltaképp fölismerem benne a középkornak azt az arculatát, amelyet az 
utóbbi időben magamnak elképzeltem. Nem sokat tudtam róla, hiszen én a technikai haladás 
embere vagyok, amennyire egyáltalában vagyok valami. De idefenn többféle módon is közel került 
hozzám a középkor. Akkor még nem találták fel a gazdasági alapokon nyugvó 
társadalomtudományt, annyi szent... Vajon hogy hívták a művészt, aki ezt faragta? Naphta vállat 
vont.
- Mit számít az? - mondotta. - Ne kérdezzük, mint ahogy akkor sem kérdezték, amikor keletkezett. 
Az efféle mestermű szerzője nem holmi csudanagy egyéniség, ez névtelen és közös. Egyébként 
erősen késői középkor, gótika, signum mortijicattonis. [15] Itt már nyomát sem leljük annak a 
kíméletnek, szépítésnek, amellyel a román korszakban még kötelezően ábrázolták a 
keresztrefeszítettet, itt nincs királyi korona, nincs fenséges diadal a világ és a mártírhalál fölött. Itt 
minden a szenvedést, a test gyengeségét hirdeti. A gótika ízlése csak igazán pesszimista és 
aszketikus. Feltehetően nem ismeri III. Ince írását, De miseria humanae conditionis.. , [16] 
rendkívül szellemes irodalmi mű. A tizenkettedik század végén keletkezett, de az illusztrációkat 
hozzá csak ez a későbbi művészet szolgáltatja.
Hans Castorp mélyet sóhajtott, majd így szólt:
- Minden szó érdekelt, Herr Naphta, amit itt kiemelt. Signum mortijicationis, így mondotta? Ezt jól 
megjegyzem. És amit a �névtelen és közös" műről mondott, azon is érdemesnek látszik 
elgondolkozni. Sajnos, helyesen feltételezi, hogy nem ismerem a pápa írását... mert úgy sejtem, III. 
Ince pápa volt. Jól értettem, hogy ez az írásmű aszketikus és egyben szellemes? Megvallom, 
sohasem képzeltem volna, hogy a kettő megfér egymással. De ha jobban meggondolom, persze, 
nagyon is meggyőző, miért ne, egy értekezés az emberi nyomorúságról bőven nyújt alkalmat a 
szellemeskedésre, a test rovására. Kapható ez a mű? Ha összekaparom a latin tudományomat, talán 
el tudnám olvasni.
- Nekem megvan - felelte Naphta, és fejével az egyik könyvszekrény felé bökött. - Rendelkezésére 
áll. De nem ülnénk le? A Pietá-t a kanapéról is láthatja. Éppen itt jön a kis uzsonnánk...
A kisinas hozta a teát, hozzá csinos, ezüstveretes kosárkában darabokra szelt �fatörzs"-et. Mögötte 
pedig ki lépett be a nyitott ajtón, ki jött be szárnyas léptekkel, �teringettét", �accidenti!" [17] 
felkiáltásokkal és finom mosolygással? Nem más, mint Settembrini úr, aki egy emelettel följebb 
lakott, és most megjelent, hogy az urak társaságát élvezze. Kisded ablakán át - mint mondotta - 
meglátta az unokafivéreket, gyorsan befejezte az enciklopédiának éppen keze alatt levő lapját, és 
aztán bekérezkedett ő is vendégnek. Mi sem természetesebb ennél. Feljogosította rá régi 
ismeretsége a Berghof-lakókkal, meg aztán amúgy is szemlátomást élénk érintkezésben és 
kapcsolatban állt Naphtával, mélyenszántó véleménykülönbségeik ellenére, s a vendéglátó gazda is 
könnyedén, minden különösebb meglepetés nélkül üdvözölte az olaszt, mint közéjük tartozót. 
Mindez nem gátolta Hans Castorpot abban, hogy Settembrini jöttének kettős magyarázatát ne lelje. 
Úgy érezte, Settembrini úr egyrészt azért állít be, hogy Hans Castorpot meg Joachimot, vagyis 
tulajdonképpen elsősorban őt, Hans Castorpot, ne hagyja magára a rút kis Naphtával, hanem 
jelenlétével pedagógiai ellenhatást fejtsen ki; másrészt pedig világosan látszott, semmi kifogása 



sincs ellene, sőt, inkább szíves örömest ragadja meg az alkalmat, hogy padlásszobácskáját egy időre 
felcserélje Naphta selyem-fényes szalonjával, és ott egy szépen tálalt uzsonnát elfogyasszon; 
mielőtt a kosárba nyúlt, megdörzsölte sárgás kis kezét, melynek külső oldalát a kisujj fölött fekete 
szőr borította, és elismerő szavakba öntött, leplezetlen élvezettel fogyasztotta a �fatörzs" 
csokoládéerekkel átszőtt keskeny, hajlott szeleteit.
A társalgás továbbra is a Piéta körül forgott, mivel Hans Castorp szóval, pillantással kitartott a 
tárgynál, s most már Settembrini úrhoz fordult, megpróbált mintegy kritikai kapcsolatot teremteni 
közte és a műalkotás között - holott a humanista arcáról eléggé világosan leolvashatta, mennyire 
iszonyodik ettől a szobadísztől, amikor egy pillanatra visszafordult feléje; mert eredetileg mindjárt 
háttal ült le hozzá. Túlságosan udvarias volt, semhogy mindent kimondjon, amit magában gondolt; 
így arra szorítkozott, hogy a csoport arányainak s az egyes alakoknak a hibáit elemezze; e vétségek 
a természeti hűség ellen korántsem indítják meg - magyarázta -, mivel nem egy régi kor 
kezdetlegességéből, tudatlanságából fakadnak, hanem rossz szándékból, alapvetően ellenséges 
princípiumból ... és Naphta ebben kajánul igazat adott Settembrini úrnak. Úgy van, szó sem lehet itt 
technikai ügyetlenségről, hanem egészen másról van szó: a szellem tudatosan emancipálja magát a 
természetestől, s azzal, hogy megtagadja tőle az alázatot, vallásosan hirdeti annak megvetendő 
voltát. Midőn azonban Settembrini a természetnek és a természet tanulmányozásának 
elhanyagolását tévelygésnek bélyegezte, és ropogós szavakkal kikelt az abszurd formátlanság ellen, 
melynek a középkor és az azt utánzó korszakok hódoltak, felmagasztalván vele szemben a görög-
római örökséget, a klasszicizmust, a formát, a szépséget, az értelmet, a természetnek örvendő derűt, 
mert csupáncsak ezek vannak hivatva előbbre vinni az emberiség ügyét - Hans Castorp is 
beléelegyedett a vitába, és megkérdezte, hogy a dolgok ilyetén állása mellett mit szóljunk 
Plotinoshoz, aki kimutathatóan szégyelte testét, és Voltaire-hez, aki az értelem nevében fellázadt a 
lisszaboni botrányos földrengés ellen? Abszurd? Ez is abszurd volt, de ha jól meggondoljuk, 
szerény nézete szerint az abszurdot éppúgy nevezhetjük szellemileg tiszteletre méltónak, s a gótikus 
művészet elfordulása a természettől talán éppolyan tiszteletre méltó, mint Plotinos meg Voltaire 
magatartása, mert ugyanaz a fátumtól és faktumtól való függetlenség fejeződik ki benne, ugyanaz a 
lázadó büszkeség, mely nem hajlandó szolgai módon behódolni az értelmetlen hatalom, mármint a 
természet előtt...
Naphta hahotában tört ki, mely erősen emlékeztetett az említett repedt tányérra, és a végén 
köhögésbe fúlt. Settembrini előkelően rászólt Hans Castorpra:
- Szellemeskedésével bajt okoz házigazdánknak, tehát háládatlannak bizonyul ezzel a remek 
süteménnyel szemben. Igazán nem is tudom, van-e egyáltalában érzéke a hálához! Megjegyezvén 
ehhez: a hála szerintem abban áll, hogy az ember jóra használja a kapott adományokat... - Majd 
mivel Hans Castorp elszégyellte magát, elbűvölő kedvességgel hozzátette: - Magáról mindenki 
tudja, hogy nagy kópé, mérnök úr. Ha baráti módon csúfolkodik is, én azért egy pillanatig sem 
vonom kétségbe, hogy szereti a jót. Természetesen maga is tudja, hogy tiszteletre méltónak a 
szellem lázadását a természetes ellen csakis akkor nevezhetjük, ha és amennyiben az ember 
méltóságát és szépségét tartja szem előtt, ellenben semmiképp sem mondható
tiszteletre méltónak az olyan lázadás, amely ha nem is kívánja, de mindenesetre maga után vonja 
ennek lealjasulását, megbecstelenítését. Tudja azt is, minő embertelen rémtetteket, minő vérszomjas 
türelmetlenséget szült a kor, amelynek az a hátam mögött levő produktum a létét köszönheti. Elég, 
ha az eretneknyomozó bírák szörnyű típusára, teszem, egy Marburgi Konrád véres alakjára 
emlékeztetem, a papság őrjöngő dühére minden ellen, ami szembeszállt a természetfölötti 
uralmával. Nem, nem, magának esze ágában sincs, hogy a kardot és a máglyát az emberszeretet 
eszközének ismerje el...
- Ellenben - vágott a szavába Naphta - igenis az emberszeretet jegyében dolgozott az a gépezet, 
amellyel a Konvent a világot megtisztította a rossz állampolgároktól! Minden egyházi büntetést, a 
máglyát is, kiközösítést is, azért szabták ki, hogy a lelkeket megmentsék az örök kárhozattól, ezt 
pedig a jakobinusok pusztító dühéről éppenséggel nem lehet elmondani. Engedtessék meg nekem az 
a megjegyzés, hogy mindenfajta kín- és vérbíráskodás, mely nem a túlvilági hitből fakad, vadállati 
és értelmetlen. Ami pedig az ember megbecstelenítését illeti, ennek története pontosan egybeesik a 



polgári szellem történelmével. Reneszánsz, felvilágosodás, a tizenkilencedik század 
természettudományos és közgazdasági fejlődése semmit, az égvilágon semmit sem hagytak ki 
tanításaikból, ami valamiképp alkalmasnak látszott ennek a megbecstelenítésnek a 
továbbfejlesztésére, kezdve az új asztronómián, amely a mindenség középpontját, a fenséges 
porondot - hol Isten és Sátán harcol a mindkét részről hőn áhított teremtmény lelkéért -, tehát 
földünket jelentéktelen kis bolygócsillaggá fokozta le, és egy időre véget vetett az ember nagyszerű 
kozmikus helyzetének, amely egyébként az asztrológia alapjául is szolgált.
- Egy időre? - Settembrini úr maga is, ahogy ezt a kérdést alamuszin, ugrásra készen föltette, 
olyasféle arcot vágott, mint egy eretneknyomozó bíró vagy inkvizítor, aki csak arra vár, hogy a 
vallomástevőt kétségtelenül büntetendő nyilatkozaton kapja.
- Úgy van. Néhány száz esztendőre - erősítette meg Naphta higgadtan. - A skolasztika becsületének 
megmentése, ha nem csalódom, e tekintetben is küszöbön áll, máris javában folyik. Ptolemaios 
legyőzi Kopernikust. A heliocentrikus nézet hovatovább olyan szellemi ellenállásba ütközik, 
melynek vállalkozásai valószínűleg célravezetőnek bizonyulnak. A tudomány filozófiailag 
rákényszerül majd, hogy a földet visszahelyezze minden tisztességébe, amelyet az egyházi dogma 
meg akart őrizni a számára.
- Hogyan? Hogyan? Szellemi ellenállás? Filozófiailag rákényszerül? Célravezető? Miféle 
voluntarizmus beszél magából? Hát az elfogulatlan kutatás? A tiszta megismerés? Az igazság, uram, 
amely oly szoros kapcsolatban van a szabadsággal, s amelynek vértanúit hiába próbálja a föld 
meggyalázóinak odaállítani, mert bolygónknak mindenképp örök díszéül szolgálnak?
Settembrini úr lesújtóan tudott kérdezni. Kihúzta magát, emelt fővel, egyenes derékkal ült, s úgy 
zúdította le tisztes szavait a kis Naphtára, a kérdés végén pedig olyan erélyesen emelte fel a hangját, 
hogy világosan érződött, bizonyos benne, hogy ellenfele minderre nem válaszolhat egyébbel, 
csupán megszégyenült hallgatással. Egy szelet fatörzset tartott a kezében, mialatt beszélt, de azután 
visszatette tányérjára, mert e nagy jelentőségű kérdés felvetése után nem akart beleharapni.
Naphta kellemetlen nyugalommal válaszolt:
- Kedves barátom, tiszta megismerés nincsen. Elvitathatatlanul helytálló az egyházi tantétel, mely 
Augustinus mondatában összefoglalva így hangzik: �Hiszek, hogy megismerhessek." A hit a 
megismerés orgánuma, az értelem másodlagos. A maga elfogulatlan tudománya: mítosz. Mindenütt 
van hit, világnézet, idea, röviden: valamilyen akarat, s az értelem dolga, hogy ezt megvitassa, 
igazolja. Mindig és minden esetben a quod erat demonstrandum-ról [18] van szó. Már a bizonyíték 
fogalma is lélektanilag nézve erős voluntarisztikus elemet tartalmaz. A tizenkettedik, tizenharmadik 
század nagy skolasztikusai egyetértettek abban a meggyőződésükben, hogy nem lehet igaz a 
filozófiában, ami téves a teológia szerint. Ha akarja, hagyjuk ki a játékból a teológiát, de az olyan 
humanizmus, amely nem ismeri el, hogy a természettudományban nem lehet igaz, ami a filozófia 
szerint téves, semmiképp sem nevezhető humanizmusnak. A Szent Offícium legfőbb érve Galilei 
ellen az volt, hogy tételei filozófiai abszurdumok. Ennél döntőbb érvelés pedig nincsen.
- Eh, eh, és a mi szerencsétlen, nagy Galileink érvei mégis- csak átütőbbnek bizonyultak! Nem, 
beszéljünk komolyan, professore! Válaszoljon nekem itt e két áhítatosan figyelő fiatalember előtt 
egy kérdésre: hisz-e egy igazságban, objektív, tudományos igazságban, amelyre törekedni az 
erkölcs legmagasabbrendű parancsa, és amelynek a tekintélyen aratott győzelmei az emberi szellem 
diadalainak történelmét alkotják?
Hans Castorp és Joachim Settembrinitől Naphta felé fordították a fejüket, az előbbi gyorsabban, 
mint a második, Naphta így válaszolt:
- Ilyen győzelem nem képzelhető, mert a tekintély az ember, az ember érdeke, méltósága, 
üdvössége, s a tekintély és az igazság között nem képzelhető ellentét. A kettő egybeesik.
- Az igazság ezek szerint...
- Igaz az, ami az embernek üdvös. Az emberben összefoglaltatik a természet, a természetben csak ő 
van teremtve, az egész természet pedig az ő számára van teremtve. Az ember a dolgok mértéke, 
üdvössége az
igazság kritériuma. Az olyan elméleti megismerés, amely gyakorlatilag nem vonatkozik az 
üdvösség eszméjére, annyira érdektelen, hogy minden igazságértéke tagadandó, és eltiltása 



tanácsos. A keresztény századok teljesen egyetértettek abban, hogy a természettudományok emberi 
szempontból mennyire jelentéktelenek. Lactantius, akit Nagy Konstantinus fia nevelőjéül választott, 
egyenesen felveti a kérdést, milyen boldogságot nyer vele, ha tudja, hol ered a Nílus, vagy mit 
fecsegnek az égről a fizikusok. Erre feleljen, Lodovico! A piatóni filozófiát is azért részesítették 
előnyben az összes többi felett, mert nem a természet megismerésével, hanem Isten megismerésével 
foglalkozik. Biztosíthatom afelől, az emberiség a legjobb úton van, hogy visszatérjen ehhez a 
nézőponthoz, és belássa, nem feladata az igazi tudománynak, hogy áldatlan ismeretek után fusson, 
hanem az a feladata, hogy az ártalmasat vagy akár csak eszmeileg jelentéktelent elvileg kiirtsa, egy 
szóval kifejezve: ösztönt, mértéket, válogatást érvényesítsen. Gyerekes nézet azt hinni, hogy az 
egyház a sötétséget védelmezte a világosság ellen. Háromszorosan helyesen tette, hogy 
büntetendőnek nyilvánította a dolgok ismeretére való �elfogulatlan" törekvést, vagyis az olyan 
törekvést, mely nincs tekintettel a szellemire, az üdvösség elérésére; ami az embert sötétségbe 
vezette, és egyre mélyebben viszi a sötétségbe, az épp ellenkezőleg, az �elfogulatlan", a filozofikus 
természettudomány.
- Olyan pragmatizmust hirdet itt - mondta Settembrini -, amelyet csak át kell vinni politikai térre, 
hogy feltáruljon egész kártékony mivolta. Jó, igaz és helyes az, ami az állam javára válik. Az állam 
üdvössége, méltósága, hatalma az erkölcs kritériuma. Szép! Ezzel kitártuk az ajtót minden bűn előtt, 
az emberi igazság, az egyéni méltányosság, a demokrácia pedig elbújhat a föld alá...
- Azt ajánlom, próbáljunk meg logikusan gondolkodni - válaszolta Naphta. - Vagy igaza van 
Ptolemaiosnak és a skolasztikusoknak, és a világ véges térben és időben. Akkor az istenség 
transzcendens, Isten és a világ ellentéte fennáll, és az ember is dualisztikus lény, lelkében az érzéki 
küzd az érzékfelettivel, ez a probléma, és minden társadalmi kérdés csak sokkal utóbb, második 
helyen következik. Csakis ezt az individualizmust ismerem el következetesnek. Vagy pedig a maga 
reneszánsz csillagászai találták meg az igazságot, és a kozmosz végtelen. Akkor nincs érzékfölötti 
világ, nincs dualizmus: a túlvilág beleolvad az evilágiba, Isten és Természet ellentéte elesik, s ebben 
az esetben az emberi lélek sem hadszíntere már két ellenséges princípiumnak, hanem harmonikus és 
egységes; akkor pedig az ember belső konfliktusa csupáncsak az egyéni és közösségi érdekek 
összecsapásán alapszik, és az állam érdeke jó pogány módra erkölcsi törvénnyé emelkedik. Vagy az 
egyik, vagy a másik.
- Tiltakozom! - kiáltott fel Settembrini, s teáscsészéjét kinyújtott karral vendéglátó gazdájuk elé 
tartotta. - Tiltakozom az ellen a ráfogás ellen, hogy a modern állam az egyéniség sátáni leigázásával 
egyértelmű! Harmadszor is tiltakozom, mégpedig a poroszság és gótikus reakció gyilkos 
alternatívája ellen, amely elé mindenáron állítani akar! A demokrácia értelme, célja nem más, mint 
mindennemű állami abszolutizmus individualisztikus korrekciója. Igazság, igazságosság az egyéni 
erkölcs koronaékszerei, s ha összeütközésbe kerülnek az állam érdekeivel, olykor még államellenes 
hatalmak színében is feltűnhetnek, holott valójában az állam magasabb, mondjuk így: földöntúli 
javát tartják szem előtt. A reneszánsz mint az állam istenítésének eredete! Micsoda tótágast álló 
logika! A reneszánsz és a felvilágosodás vívmányait... Így mondom, szófejtő hangsúlyozással: 
vívmányait úgy hívják, hogy: egyéniség, emberi jogok, szabadság!
Hallgatói föllélegzettek, mert visszafojtották lélegzetüket Settembrini úr nagy replikája alatt. Hans 
Castorp nem állta meg, hogy tenyerével ne csapjon az asztal szélére, bár tartózkodón. �Briliáns!" - 
mormolta maga elé, és Joachim is rendkívül elégedettnek látszott, noha a poroszság ellen is esett 
egy szó. A következő pillanatban azonban már megint az éppen visszavert ellenfél felé fordultak, 
Hans Castorp olyan lelkesen, hogy könyökét az asztalra, állát öklére támasztotta, nagyjából úgy, 
mint a kismalac-rajzolásnál, s így nézett Naphta úr arcába, közvetlen közelből, feszült 
érdeklődéssel.
Naphta ott ült csendesen, élesen, sovány kezét ölébe téve. Így szólt:
- Megpróbáltam logikát vinni beszélgetésünkbe, maga pedig fellengzősségekkel válaszol. Hogy a 
reneszánsz hozta világra mindazt, amit általában liberalizmusnak, individualizmusnak, polgári 
humanizmusnak neveznek, azt magamtól is tudtam: �szófejtő" hangsúlyozása azonban hidegen hagy, 
mert eszményeinek vívó és vívódó, heroikus korszaka réges-rég leáldozott, ezek az eszmények 
halottak, vagy legalábbis halódnak, s a lábak, amelyek végleg eltapossák őket, már a küszöbön 



állanak. Ha nem csalódom, maga forradalmárnak nevezi magát. De ha azt hiszi, hogy az eljövendő 
forradalmak eredménye szabadság lesz, erősen téved. A szabadság elve az utóbbi öt évszázadban 
beteljesült, és túlélte magát. Az a pedagógia, amely ma is még a felvilágosodás leányának tudja 
magát, és a bírálatban, az én felszabadításában és ápolásában, az abszolút körülhatárolt életformák 
feloldásában látja művelő és nevelő eszközeit... az ilyen pedagógia hozhat ugyan még átmeneti 
rétori sikereket, de a hozzáértő szemében kétség sem férhet elmaradottságához. Minden valóban 
nevelő célú testület elejétől fogva tudta, hogy valójában mindenkor és minden pedagógiában miről 
van szó: az abszolút érvényű parancsról, a vas szilárdságú kötöttségről, fegyelemről, áldozatról, az 
én megtagadásáról, az egyéniség erőszakos elfojtásáról. Végül: szeretetlenül félreérti a fiatalságot, 
aki azt hiszi,
hogy a szabadságban leli kedvét. Legnagyobb öröme az engedelmesség. Joachim kihúzta magát. 
Hans Castorp elpirult. Settembrini úr izgatottan pödörgette szép bajszát.
- Nem! - folytatta Naphta. - Korunk titka és parancsa nem az én felszabadítása és kibontakoztatása. 
Amit korunk kíván, amire szüksége van, és amit megteremt majd magának, az... a terror.
Az utolsó szót halkabban ejtette ki, mint mindazt, ami megelőzte, nem is mozdult, csak 
szemüvegének lencséje villant meg. Mind a hárman, akik hallgatták, összerezzentek, Settembrini is 
- de csakhamar mosolyogva összeszedte magát.
- És szabad kérdeznem - kezdte -, hogy kit vagy mit... amint látja, csupa kérdés vagyok, azt sem 
tudom, hogyan kérdezzek ... hogy kit vagy mit képzel el, mint ennek a... nem szívesen ismétlem a 
szót... mint ennek a terrornak a hordozóját?
Naphta csendben ült, élesen, villogva. Majd így válaszolt:
- Szolgálatára. Azt hiszem, nem tévedek, ha felteszem, hogy egyetértünk abban az elképzelésben, 
hogy az emberiség valaha ideális ősállapotban élt, állam és hatalom nélküli állapótban, közvetlen 
Isten-gyermekség állapotában, ahol nem volt sem uralom, sem szolgaság, sem törvény, sem 
büntetés, sem jogtalanság, sem testi közösség, sem osztálykülönbség, sem munka, sem tulajdon, 
hanem egyenlőség, testvériség, erkölcsi tökéletesség.
- Helyes. Igen, ezzel egyetértek - jelentette ki Settembrini. - Egyetértek, kivéve a testi közösséget, 
amelynek nyilván mindenkor meg kellett lennie, mivel az ember magas fejlettségű gerinces állat, és 
éppen úgy, mint más élőlények...
- Ahogy gondolja. Megállapítom tehát, hogy elvileg egyetértünk ezen a ponton, kezdetben Istentől 
közvetlenül függő, jog nélküli, paradicsomi állapotunk felől, amelynek a bűnbeesés vetett véget. 
Talán még egy darab úton egymás mellett haladhatunk, tudniillik az államot visszavezethetjük egy, 
a bűnnel számoló, a jogtalanság ellen védelmül kötött társadalmi szerződésre, s ebben látjuk az 
uralkodói hatalom eredetét.
- Benissimo! - kiáltott fel Settembrini. - Társadalmi szerződés... ez a felvilágosodás, ez Rousseau. 
Nem hittem volna..
- Kérem. Utunk itt elválik. Abból a tényből, hogy a hatalom és az uralom eredetileg a népé volt, s a 
nép e törvényhozói jogát és minden hatalmát átruházta az államra, az uralkodóra, a maga iskolája 
mindenekelőtt a nép forradalmi jogait vezeti le, a nép elsőbbségét a királyság felett. Mi ezzel 
szemben...
�Mi? - gondolta Hans Castorp érdeklődve. - Ki az a ťmiŤ? Föltétlenül meg kell kérdeznem később 
Settembrinit, hogy kit ért Naphta, amikor azt mondja: ťmiŤ."
- Mi a magunk részéről - folytatta Naphta -, talán nem kevésbé forradalmi módon, mint maguk, 
ebből mindenkor és mindenekelőtt az egyház elsőbbségére következtettünk a világi állam fölött. 
Mert ha az államnak nem is volna homlokára írva nem-isteni mivolta, elegendő lenne egy utalás 
erre a történelmi tényre, hogy tudniillik a nép akaratára vezethető vissza, és nem isteni alapításra, 
mint az egyház... egy utalás elegendő lenne hozzá, hogy bebizonyítsa, az állam ha nem is a gonosz, 
de mindenesetre a szükség és a bűnös tökéletlenség alkotása.
- Az állam, uram...
- Tudom, hogyan vélekedik a nemzeti államról. �Mindenek fölött való a honszeretet és a dicsőség 
szomjúhozása", mondja Vergilius. Maga ezt kiegészíti némi liberális individualizmussal, és ez a 
demokrácia; de ez nem érinti alapvető állásfoglalását az állammal szemben. Hogy az állam lelke a 



pénz, szemlátomást nem bántja. Vagy talán tagadná? Az ókor kapitalisztikus volt, mert az államot 
istenítette. A keresztény középkor fölismerte a világi állam immanens kapitalizmusát. �Császár 
leszen a pénz": ez a jóslat a tizenegyedik századból származik. Remélem, nem tagadja, hogy ez szó 
szerint bekövetkezett, és az élet ezzel teljességgel az ördögé lett?
- Kedves barátom, magáé a szó. Türelmetlenül várom, hogy megismertessen a nagy ismeretlennel, a 
terror hordozójával.
- Mondhatom, vakmerő kíváncsiság egy olyan társadalmi osztály szószólójától, mely annak a 
szabadságnak a hordozója, amely tönkretette a világot. Szükség esetén lemondok ellenvetéseiről, 
mert ismerem a polgárság politikai ideológiáját. Céljuk a demokratikus impérium, a nemzeti 
államelv univerzálissá fokozása, a világállam. Ennek az impériumnak a császára? Ismerjük. 
Elrettentő a maga utópiája, és mégis... ezen a ponton bizonyos tekintetben ismét összetalálkozunk. 
Mert a maga kapitalista világköztársaságában föltétlenül van valami transzcendens, igen, a 
világállam, a világi állam transzcendenciája, és egyetértünk abban a hitben, hogy az emberiség 
kezdeti tökéletes állapotának egy, a szemhatár távolában felködlő tökéletes végső állapot felel meg. 
Nagy Gergelynek, a civitas Dei megalapítójának napjai óta az egyház hivatásának tekintette, hogy 
az embert visszavezesse Isten uralma alá. A pápa uralmi igényét nem önmagáért támasztották, 
diktatúrája igazából helyettesítés volt, eszköz és út a megváltás céljához, átmenet a pogány államból 
a mennyei birodalomba. Maga ezeknek a tanulnivágyóknak az egyház véres tetteiről, büntető 
türelmetlenségéről beszélt,
és ez balgaság, mert az istenes buzgalom nyilván nem lehet pacifista, s maga Gergely mondotta: 
�Átkozott légyen, aki kardját megtartóztatja a vértől!" Tudjuk, hogy a hatalom rossz. De jó és rossz, 
túlvilág és evilág, szellem és hatalom dualizmusát, ha azt akarjuk, hogy eljöjjön az Ország, 
átmenetileg meg kell szüntetni, egyesíteni kell egy princípiumban, mely magába foglalja az 
aszkézist és az uralmat. Ezt nevezem a terror szükségszerűségének.
- És a hordozója? A hordozója?
- Még kérdi? Manchesterizmusa annyira elfogulttá teszi, hogy nem vette észre egy társadalmi tan 
létezését, amely emberi síkon legyőzi az ökonomizmust, s alapelvei, céljai pontosan megegyeznek a 
keresztény civitas Dei-vel? Az egyházatyák az �enyém, tied"-et kárhozatos szavaknak, a 
magántulajdont rablásnak és bitorlásnak bélyegezték. Elvetették a birtoktulajdont, mert az isteni 
természetjog szerint a föld mindenkié, közös, és ezért gyümölcseit is mindenki közös hasznára 
termi. Azt tanították, hogy a tulajdonjogot csak a kapzsiság, a bűnbeesés egyik következménye 
védelmezi, s ez teremtette a magántulajdont. Voltak olyan humánusak, olyan kalmárellenes 
lelkületűek, hogy mindennemű gazdasági tevékenységet általában veszélyesnek mondottak az 
ember lelkiüdvösségére, azaz: az emberiségre nézve. Gyűlölték a pénzt, a pénzügyleteket, s a 
kapitalista gazdagságot a pokol lángjait szító tüzelőanyagnak nevezték. Lelkük mélyéből 
megvetették azt a gazdasági alaptörvényt, hogy az ár a kereslet és kínálat arányának eredménye, 
mindennemű konjunktúra kihasználását kárhoztatták, mint felebarátunk szükséghelyzetének cinikus 
kizsákmányolását. Volt azután a szemükben még gazabb kizsákmányolás, tudniillik az időé: az a 
visszásság, hogy valaki az idő puszta múlásáért prémiumot fizettessen magának, vagyis kamatot, s 
ily módon az időt, ezt az egyetemes, isteni berendezést, az egyiknek kárára s a másiknak előnyére 
használja ki.
- Benissimo! - kiáltott fel Hans Castorp, lelkesedésében Settembrini helyeslő formulájával élve. - 
Az idő... egyetemes, isteni berendezés... Ez rendkívül fontos!
- Föltétlenül - mondta Naphta, s azután folytatta fejtegetését. - Ezek a kiváló szellemek utálatosnak 
érezték a pénz öntevékeny szaporodásának még a gondolatát is, minden kamat- és spekulációs 
üzletet az uzsora fogalma alá vontak, és kijelentették, hogy minden gazdag ember vagy tolvaj, vagy 
tolvaj örököse. De még tovább is mentek. Többen közülük, így Aquinói Tamás, gyalázatos 
üzelemnek mondották a kereskedelmet általában, a tiszta kereskedelmi üzletet, tehát az áru 
vásárlását és haszonnal való továbbadását, ha ezzel nem járt együtt az áru valamelyes feldolgozása, 
megjavítása. Nem voltak hajlandók a munkát magában véve nagyon sokra becsülni, mert a munka 
csupán etikai és nem vallásos ügy, az élet szolgálatában történik, és nem Isten szolgálatában. De ha 
már pusztán az életről és a gazdaságról van szó, akkor azt követelték, hogy a gazdasági előny 



feltétele és a megbecsülés mércéje a termelő tevékenység legyen. Megbecsülésre méltónak ítélték a 
szántóvetőt, a kézművest, de nem a kalmárt, nem a manufaktúra tulajdonosát. Mert azt akarták, 
hogy a termelés a szükséglethez igazodjék, és elítélték a tömegtermelést. Nos, mindezek a 
gazdasági elvek és nézetek évszázados feledés után most a kommunizmus modern mozgalmában 
ünneplik feltámadásukat. Teljes a megegyezés, egészen az uralmi igényig, amellyel a nemzetközi 
munkásság a nemzetközi kalmársággal és spekulációval szemben föllép: mert ma a 
világproletariátus állítja szembe a civitas Dei kritériumait és humanitását a polgári-kapitalista 
rothadással. A proletariátus diktatúrája, korunk eme politikai és gazdasági üdvkövetelménye, nem 
az önmagáért való uralom és az örökkévalóság igényével lép fel, értelme a szellem és hatalom 
ellentétének ideiglenes megszüntetése a kereszt jegyében, a világ megtagadása a világuralom útján, 
átmenet, transzcendencia... az Ország. A proletariátus átvette Gergely munkáját, Gergely istenes 
lelkesedése él benne tovább, és éppoly kevéssé tartóztathatja kezét a vérontástól, mint ő. Hivatása a 
terror a világ üdvösségére, hogy az emberiség elérje a megváltás célját, az állam és osztály nélküli 
Isten-gyermeke állapotot.
Így szólt Naphta éles beszéde. A kis társaság hallgatott. A fiatalemberek Settembrinire néztek. Rajta 
volt a sor, hogy állást foglaljon. Így szólt:
- Bámulatos. Igen, nem titkolom megrendülésemet; ezt nem vártam volna. Roma locuta. [19] És 
hogyan... hogyan beszélt! Szemünk előtt végzett egy hieratikus szaltó mortálét... ha a jelző és a 
jelzett szó között van is ellentét, �átmenetileg megszüntette", ó, igen! Ismétlem, bámulatos! Mit 
gondol, professzor, képzelhető itt egyáltalában ellenvetés... mármint ellenvetés a következetesség 
szempontjából? Az előbb azon fáradozott, hogy megértessen velünk egy Isten és világ kettősségén 
nyugvó keresztény individualizmust, és bebizonyítsa ennek elsőbbségét minden politikailag 
meghatározott erkölcsi rend felett. Néhány perccel később pedig a diktatúráig, a terrorig viszi a 
szocializmust. Hogy talál ez?
- Ellentétek néha találkoznak - válaszolta Naphta. - Csak a középút, a félmegoldás nem vezet 
sehová. A maga individualizmusa, Lodovico, amint már az előbb is megjegyeztem, félmegoldás, 
engedmény. A polgári állam erkölcsét egy kevés kereszténységgel, egy kevés �egyéniség jogával", 
egy kevés úgynevezett szabadsággal korrigálja, annyi az egész. Az olyan individualizmus azonban, 
amely az egyes lélek kozmikus, asztrológiai
fontosságából indul ki, amely nem szociális, hanem vallási, s az emberiben nem én és társadalom, 
hanem én és Isten, test és lélek küzdelmét látja... az ilyen valódi individualizmus jól megfér a 
legkötöttebb közösséggel.
- Névtelen és közös - vetette közbe Hans Castorp. Settembrini tágra nyílt szemmel nézett rá.
- Hallgasson, mérnök úr! - szólt rá keményen; szigorúságát talán ideges feszültsége okozta. - 
Okuljon, de ne nyilatkozzék! - Majd ismét Naphtához fordult: - Ez mindenesetre válasz. Kevéssé 
vigasztaló, de válasz. Nézzünk szembe valamennyi következménnyel. Az ipar tagadásával a 
keresztény kommunizmus tagadja a technikát, a gépet, a haladást. Azzal, amit kalmárságnak nevez, 
pénzzel és pénzügylettel, ami az ókorban sokkal nagyobb tiszteletben állt, mint a földművelés és a 
kézművesség, tagadja a szabadságot. Mert hiszen világos és szembeszökő, hogy ezáltal, mint a 
középkorban, a földhöz, a röghöz kötődik minden köz- és magánvonatkozás, a többi közt a... 
megvallom, nehezemre esik kimondani... az egyéniség is. Mert ha csak a föld táplál, akkor csupán a 
föld adhat szabadságot. Kézműves, paraszt, bármilyen tiszteletre méltó legyen is, ha nincsen földje, 
akkor jobbágya annak, akié a föld. Ténylegesen a középkorban sokáig még a városok lakossága is 
jórészt jobbágyokból állt. A beszélgetés folyamán egyszeregyszer említette az emberi méltóságot; 
ennek ellenére olyan gazdasági rendszert hirdet, amely az egyéniséget szükségszerűen megfosztja 
szabadságától és méltóságától.
- Még sokat lehetne beszélni méltóságról és méltatlanságról - mondta Naphta. - Egyelőre már azt is 
elégtétellel venném tudomásul, ha ezek a fejtegetések arra indítanák magát, hogy a szabadságot ne 
tetszetős gesztusnak lássa, hanem problémának. Megállapítja, hogy a keresztény gazdasági morál a 
maga szépségével, emberiességével rabszolgákat teremt. Én ezzel szemben azt állítom, hogy a 
szabadság ügye, a város ügye, amint konkrétabban kifejezhetném... hogy ez az ügy, akármennyire 
magas erkölcsi fokon áll is, történelmileg összekapcsolódott a gazdasági morál legembertelenebb 



elfajulásával, a modern üzérkedés és spekuláció minden borzalmával, a pénz, az üzlet sátáni 
uralmával.
- Nyomatékosan arra kérem, hogy ne vonuljon vissza kétségek és ellentétek közé, hanem tisztán és 
egyértelműen valljon színt a legsötétebb reakció mellett.
- Az első lépés az igazi szabadság és humanizmus felé az lenne, hogy megszabaduljunk a �reakció" 
fogalmától való fogvacogó félelemtől.
- Nos, elég volt - jelentette ki Settembrini úr kissé remegő hangon, miközben hátratolta csészéjét, 
tányérját (egyébként üresek voltak), és felállt a selyemkanapéról. - Elég volt mára, elég egy napra, 
legalábbis úgy érzem. Köszönjük a vendéglátást, professore, köszönjük a rendkívül 
gondolatébresztő beszélgetést. Berghofbeli barátaimat hazaszólítja a kúra, én pedig szeretném nekik 
megmutatni remetelakomat, mielőtt elmennek. Jöjjenek, uraim! Addio, padre!
Most már egyenesen padré-nak szólította Naphtát! Hans Castorp felhúzott szemöldökkel vette ezt 
tudomásul. Senki sem tiltakozott az ellen, hogy Settembrini megbontotta a társaságot, rendelkezett a 
fiatalemberekkel, és fel sem vetette a kérdést, hogy Naphta nem óhajt-e csatlakozni hozzájuk. A 
fiatalemberek ugyancsak köszönő szavakat hangoztatva elbúcsúztak, s a házigazda felszólította 
őket, jöjjenek el újra. Aztán elindultak az olasszal, miután Hans Castorp kölcsönkapta a De miseria 
humanae conditionis című művet, egy rongyos kartonkötésű könyvet. A savanyú bajszú Lukacek 
még mindig ott ült az asztalon, és az öreg hölgy ujjas estélyi toalettjét öltögette, amikor elhaladtak 
nyitott ajtaja előtt, hogy felkapaszkodjanak a manzárdemeletre vezető majdnem hágcsószerű 
lépcsőn. Ez egyébként, ha jobban megnézte az ember, nem is emelet volt, hanem a padlástér maga, 
mennyezetét a zsindelyek belső fele alkotta, meg a csupasz gerendázat, és nyárias pajtahangulat, 
meleg fa szaga töltötte be. A padlástérbe két kicsiny kamrát építettek be, s ezekben lakott a 
republikánus kapitalista, a két kamra volt A szenvedés szociológiája széplelkű munkatársának 
dolgozó-, illetve hálószobája. Derűs humorral mutogatta két fiatal barátjának, meghittnek és 
elkülönítettnek nevezte a lakosztályt, hogy a fiatalemberek szájába adja a megfelelő szavakat, 
amelyeket dicséretükben alkalmazhatnak, és egyhangúan alkalmazták is. Igazán aranyos lakás, 
mondták mindketten, valóban meghitt és elkülönített, pontosan, amint Settembrini úr mondja. 
Bekukkantottak a hálószobába, ahol a manzárdsarokban rövid, keskeny kis ágy előtt rongyszőnyeg 
terült a padlóra, azután visszamentek a dolgozószobába, amely ugyancsak szűkös berendezésű volt, 
de amellett kínos, szigorú rendben parádézott. Négy darab szalmafonatos, ódivatú, otromba szék állt 
szimmetrikusan az ajtók két oldalán, a kanapé is a falhoz volt tolva, s a zöld terítős kerek asztal, 
amelyen díszül vagy üdítésül, de mindenképpen ridegen egy vizesfiaskó állt nyakára borított 
pohárral, így magánosan posztolt a szoba közepén. Kis falipolcon fűzött meg kötött könyvek 
támaszkodtak ferdén egymásnak, s a nyitott ablak előtt magas lábú, könnyű, felnyitható írópult állt, 
előtte kicsiny, vastag nemezdarab, épp akkora, hogy egy ember lába elfért rajta. Hans Castorp egy 
pillanatra megállt ott próbaképpen - Settembrini úr munkahelyén, ahol a szépirodalmat az emberi 
szenvedés szemszögéből enciklopédikusan feldolgozta -, könyökét a ferde lapra támasztotta, és úgy 
ítélte, hogy itt nagyon meghitt és elkülönített állás esik. Így dolgozhatott hajdanán Páduában 
Lodovico apja, a hosszú és finom orrú tudós, mondotta és megtudta, hogy csakugyan az ő pultja, 
amelynél áll, és a szalmafonatos
székek, az asztal, sőt a vizeskaraff is idősb Settembrini tulajdonából származik, mi több: a 
szalmaszékek már a carbonaro nagyatyjáéi voltak, milánói ügyvédi irodáját díszítették. Ez mély 
benyomást keltett. A székek így határozottan felforgató politikai jelleget öltöttek a fiatalemberek 
szemében, Joachim felállt az egyikből, amelybe mit sem sejtőn, keresztbe tett lábbal letelepedett, 
gyanakodva megnézte és nem ült vissza. Hans Castorp pedig idősb Settembrini írópultjánál állva 
elgondolkozott rajta, hogy íme, most a fia dolgozik mellette, nagyatyja politikáját apja 
humanizmusával a szépirodalomban egyesítvén. Azután elindultak mind a hárman; mert a literátus 
felajánlotta, hogy hazakíséri az unokatestvéreket.
Egy darabig hallgattak, de hallgatásuk Naphtáról szólt, és Hans Castorp türelmesen várt: bizonyosra 
vehette, hogy Settembrini úr szóba hozza lakótársát, sőt egyenesen ebből a célból kísérte el őket. S 
ebben nem is csalódott. Az olasz nekifohászkodott, de úgy, hogy szinte nekifutással ért föl, és 
azután elkezdte:



- Uraim... óva intem magukat.
Mivel szünetet tartott, Hans Castorp megkérdezte, persze, színlelt értetlenséggel:
- Mitől?
Legalább úgy kérdezhette volna: �kitől?", de személytelenül fogalmazta meg a kérdést, ártatlanságát 
bizonyítandó, holott még Joachim is pontosan tudta, hogy miről van szó.
- Attól a személytől, akinek ma délután vendégei voltunk - válaszolta Settembrini -, és akivel 
szándékom és akaratom ellenére megismertettem magukat. Amint tudják, a véletlen akarta így, nem 
kerülhettem el; de a felelősség engem terhel, és mondhatom, súlyosan terhel. Kötelességemnek 
érzem, hogy fiatalságukra való tekintettel legalább figyelmeztessem magukat azokra a szellemi 
veszélyekre, amelyek ebben a kapcsolatban fenyegetik, s egyébként arra kérjem, tartsák bölcs 
korlátok között a vele való érintkezést. Formája a logika, de lényege a zűrzavar.
Szó, ami szó, mondta rá Hans Castorp, az ember nem mindig tudja, hányadán is van Naphtával, 
néha furcsákat beszél összevissza; valósággal úgy tetszett, mintha azt állítaná, hogy a nap kering a 
föld körül. De hát elvégre is hogyan képzelhették volna, hogy nem tanácsos társadalmi érintkezésre 
lépni olyasvalakivel, aki Settembrini úr barátja? Hiszen ő maga is mondja, általa ismerkedtek meg 
Naphtával, az ő társaságában találkoztak vele, ő, Settembrini úr, sétálni jár vele, fesztelenül lejár 
hozzá teázni, s ez mégis azt bizonyítja...
- Hogyne, mérnök úr, hogyne. - Settembrini hangja nyugodtan, rezignáltan csengett, mégis volt 
benne egy kis remegés. - Ezt fel lehet hozni ellenem, és ezért fel is hozza. Helyes, örömest 
igazolom magam. Egy födél alatt élek ezzel az úrral, találkozásunk elkerülhetetlen, egyik szó adja a 
másikat, összeismerkedünk. Naphta úr kitűnő koponya... ez ritkaság. Vitatkozó természet, én is az 
vagyok. Ítéljen el, aki akar, de én élek az alkalommal, hogy föltétlenül egyenrangú ellenféllel 
mérjem össze eszmei kardomat. Nincsen senkim, se közel, se távol... Egyszóval, igaz, járok hozzá, 
ő is jár hozzám, sétálunk is együtt. Vitatkozunk. Életre-halálra vitatkozunk, majd mindennap, de 
nem tagadom, eszméinek ellentétes, ellenséges mivolta csak annál jobban felcsigázza 
kívánságomat, hogy összecsapjak vele. Szükségét érzem az ingerlésnek. A meggyőződés eltompul, 
ha nincs alkalma a küzdelemre, és... az én meggyőződésem szilárd. Hogyan állíthatnák maguk 
ugyanezt, akár maga, hadnagy úr, akár maga, mérnök úr? Maguk nincsenek fölvértezve az 
intellektuális káprázat ellen, abban a veszélyben forognak, hogy ez a félig fanatikus, félig kaján 
rabulisztika kárt tesz lelkűkben és szellemükben.
Bizony, bizony, helyeselt Hans Castorp, ez már igaz, unokaöccse is, meg ő is többé-kevésbé 
veszélyeztetett lelkek. A régi história ez, az élet féltett gyermekeiről, érti ő ezt jól. De hát ezzel 
szemben Petrarcát lehetne idézni. Petrarca jelmondatát, hiszen Settembrini úr tudja, meg aztán 
mindenképpen érdemes meghallgatni azt, amit Naphta így összehord, meg kell adni, amit a 
kommunista időről mondott, melynek lefolyásáért senkinek sem dukál prémium, az igazán kitűnő 
volt, meg aztán nagyon érdekelte őt az is, hogy a pedagógiáról halljon egyetmást, amit Naphta 
nélkül valószínűleg sohasem hallhatott volna...
Settembrini úr összeszorította az ajkát, s Hans Castorp ezért sietve hozzátette, hogy ő a maga 
részéről természetesen nem foglal állást, csak éppen érdekelte, amit Naphta a fiatalság kedvteléséről 
mondott.
- Egyet azonban mégis magyarázzon meg! - folytatta Hans Castorp. - Ez a Naphta úr... Így 
mondom: �ez az úr", hogy ezzel is jelezzem, korántsem értek vele egyet, hanem épp ellenkezőleg, 
nagyon is tartózkodó álláspontra helyezkedem vele szemben...
- Ezt nagyon jól teszi! - vetette közbe Settembrini hálásan.
- ... ez az úr tehát nagymértékben ostorozta a pénzt, az állam lelkét, amint kifejezte, meg a 
magántulajdont, merthogy az lopás, egyszóval a kapitalista vagyont, amelyről olyasmit mondott, 
hogy a pokol tüzének üzemanyaga... körülbelül így fejezte ki, ha nem tévedek, és minden 
hangnemben dicsérte a középkori kamatszedési tilalmat. Ő maga pedig mindamellett... már 
bocsásson meg, de úgy tetszik, mintha... Az ember szeme káprázik, ha belép a szobájába. Az a 
temérdek selyem ...
- Nos, igen - mosolygott Settembrini. - Ez az ízlés mindenesetre jellemző.
- A gyönyörű régi bútorok - sorolta tovább Hans Castorp -, a tizennegyedik századbeli Piéta, a 



velencei csillár... a libériás kis hajdú... és csokoládés fatörzs is annyi volt, amennyi az emberbe bele 
se fér... Úgy látszik, ő a maga részéről mégiscsak...
- Naphta úr személye szerint éppoly kevéssé kapitalista, mint én - válaszolta Settembrini.
- De...? - kérdezte Hans Castorp. - Mert ezután egy �de"-nek kell következnie magyarázatában, 
Settembrini úr.
- Nos, azok ott nem hagynak senkit sem nyomorogni, aki hozzájuk tartozik.
- Kik �azok ott"?
- Azok az atyák.
- Atyák? Atyák?
- De mérnök úr, a jezsuitákról beszélek!
A kinyilatkoztatást hosszabb hallgatás követte. Az unokafivérek valósággal elképedtek. Azután 
Hans Castorp felkiáltott:
- Egek ura, ördög és pokol... az az ember jezsuita?
- Eltalálta - szólt Settembrini úr ravaszkásan.
- Nem, igazán soha életemben... Ki hinné! Tehát ezért szólította padré-nak.
- Ez egy kis udvariassági túlzás volt részemről - felelte Settembrini. - Herr Naphta nem páter. 
Betegsége az oka, hogy egyelőre nem vitte odáig. De noviciátusát elvégezte, és fölvette a kisebb 
rendeket. Betegsége kényszerítette rá, hogy félbeszakítsa teológiai tanulmányait. Utána még néhány 
évig egy rendi intézetben szolgált mint prefektus, azaz mint felügyelő praeceptor, az ifjú 
növendékek nevelője. Ez megfelelt pedagógus hajlamainak. Itt pedig tovább ápolhatja a hajlamait, 
mert a Fridericianumban latin tanár. Öt esztendeje él idefenn, és eléggé bizonytalan, hogy ezt a 
helyet mikor hagyhatja el, elhagyhatja-e még egyáltalán. De mindenesetre a rendhez tartozik, és 
még ha lazább szálak fűznék is hozzá, akkor sem szenvedne hiányt semmiben. Azt mondottam az 
előbb, hogy személyében szegény, vagyis nincstelen. Természetesen; hiszen ez előírás. De a rend 
mérhetetlen vagyonnal rendelkezik, és amint látták, gondoskodik övéiről.
- Azt a... hét meg a nyolcát - mormolta Hans Castorp. - Nem tudtam, nem hittem, hogy ilyesmi még 
igazából van a világon. Jezsuita! Ahá!... De most mondjon meg nekem még egyet: ha Herr Naphtát 
onnét olyan jól ellátják mindennel, akkor mi a csudának lakik olyan... Igazán nem akarom a tanyáját 
ócsárolni, Settembrini úr, aranyos a lakása Lukaceknál, olyan kellemesen elkülönített és rendkívül 
meghitt. De úgy értem: ha Naphta úrnak ennyire van mit a tejbe aprítania, hogy köznapian fejezzem 
ki magam... akkor mért nem bérel másik lakást, valami előkelő házban, impozánsabbat, olyat, 
aminek tisztességes bejárata van, meg nagy szobái? Hiszen ebben van valami kalandos és 
rejtőzködő, ahogy ott tanyázik abban az odúban a selymei között... Settembrini vállat vont.
- Valószínűleg ízlés- és tapintatbeli okai vannak rá - mondotta. - Hihetően jót tesz az antikapitalista 
lelkiismeretének, hogy szegény embernél bérel lakást, de mégis kárpótolja magát a szobái 
berendezésével. Meg a titkolózás is belejátszik. Nem kell az emberek orrára kötni, hogy az ördög 
suttyomban milyen jól ellátja a híveit. Az ember kifelé megjátssza a jelentéktelent, és a szegényes 
homlokzat mögött fejti ki selymes papi ízlését...
- Rendkívül érdekes! - mondta Hans Castorp. - Teljességgel újszerű és izgalmas a számomra, 
megvallom. Igazán hálásak lehetünk magának ezért az ismeretségért, Settembrini úr. Akár hiszi, 
akár nem: még sokszor elmegyünk hozzá, és meglátogatjuk! Ezt eltökéltem. Az ilyen ismeretség 
minden várakozáson felül kiszélesíti az ember látókörét, betekintést enged egy olyan világba, 
amelynek még a létezését sem sejtettük eddig. Egy igazi jezsuita! És amikor azt mondom, �igazi", 
magamnak adom meg a jelszót arra, ami a fejemben motoszkál, és amit mégiscsak szóvá kell 
tennem. Azt kérdem: igazán igazi-e? Tudom, úgy gondolja, hogy általában nem lehet igaz ügy 
olyasvalakinek az ügye, akit az ördög suttyomban ellát. De amit kérdezni akarok, annak végül is ez 
az értelme: hogy vajon jezsuitának igazi-e? Ez motoszkál az agyamban. Olyan dolgokat mondott... 
hiszen tudja, mire célzok... modern kommunizmusról meg a proletariátus istenes buzgalmáról, 
amely ne tartóztassa kezét a vérontástól... egy szó, mint száz, nem mondok egyebet, de a maga 
nagyapja a polgári dzsidájával ma született bárány volt ehhez képest, bocsássa meg ezt a kifejezést. 
Hát lehetséges ez? Hozzájárulnak ehhez a fölöttesei? Megfér ez a római tanokkal, amelyeket 
világszerte terjeszteni a rendnek hivatása, ha jól tudom? Nem... hogy is mondják csak... nem 



eretnekség ez, tévelygés, inkorrektség? Ezen töröm a fejem Naphtára vonatkozóan, és szeretném 
hallani a véleményét.
Settembrini mosolygott.
- Mi sem egyszerűbb. Herr Naphta valóban elsősorban jezsuita, igazán és egészen az. Másodszor 
azonban a szellem embere, másképp nem is keresném társaságát, és mint ilyen, új kombinációkra, 
illeszkedésekre, kapcsolódásokra, időszerű változatokra törekszik. Amint látták, elméletei még 
engem is megdöbbentettek. Eddig nem nyilatkozott meg előttem ilyen messzemenően. Mihelyt 
észrevettem, hogy a maguk jelenléte
mennyire felpezsdíti, megragadtam az alkalmat, hogy kicsiholjam belőle az utolsó szót, mármint 
bizonyos vonatkozásban. Mi tagadás, elég hóbortosan, elég félelmetesen hangzott...
- Jó, jó, de mért nem lett páter? Hiszen megvan hozzá a kora.
- Mondtam, hogy a betegsége akadályozta benne... egyelőre.
- Helyes, de nem gondolja: ha Naphta úr elsősorban jezsuita, és másodsorban a szellem embere, és 
kedveli a kombinációkat, akkor ez a második, ami hozzájárul... hogy ez a betegségével kapcsolatos?
- Mit akar ezzel mondani?
- Semmit, Settembrini úr, csak hát úgy gondolom: van egy puha góca, és ez megakadályozta benne, 
hogy páter legyen. De a kombinációi is megakadályozták volna benne, és ebből a szempontból tehát 
a puha góc meg a kombinációk bizonyos tekintetben összetartoznak. A maga módján ő is az élet 
féltett gyermeke, egy joli jésuite a la petité tache humide.
Elérték a szanatóriumot. A ház előtti térségen még egy kis időre megálltak, mielőtt elbúcsúztak 
egymástól, kis csoportot alkottak, s a kapu előtt lézengő páciensek messziről nézték, ahogy 
beszélgetnek.
- Ismétlem, fiatal barátaim - szólt Settembrini -, óva intem magukat. Nem tilthatom meg, hogy 
tovább is érintkezzenek azzal az úrral, ha már megismerkedtek, s ha a kíváncsiság arra ösztökéli 
magukat. De vértezzék fel szívüket és elméjüket bizalmatlansággal, a bíráló ellenállás egy percre se 
szunnyadjon el magukban. Akarják, hogy egy szóval jellemezzem őt? Kéjenc.
Az unokatestvérek arca elhúzódott. Hans Castorp megkérdezte :
- Ho... hogyan? Már engedje meg, Herr Naphta egy szerzet tagja. Bizonyos fogadalmakat kell 
tennie, ha jól tudom, meg aztán amúgy is olyan nyápic, testefogyott...
- Balgaság, amit beszél, mérnök úr - válaszolta Settembrini úr. - Ennek a nyápicsághoz semmi köze, 
és ami a fogadalmakat illeti, vannak fenntartások. Én azonban tágabb, szellemibb értelemben 
beszélek, s hovatovább több megértést feltételezhetnék magában az efféle iránt. Emlékszik talán, 
hogy egyszer meglátogattam a szobájában... régen volt, iszonyú régen... éppen ágyban feküdt a 
felvétele után...
- Hogyne emlékeznék! Szürkületkor lépett be, és világosságot gyújtott, úgy emlékszem, mintha 
tegnap történt volna.
- Nos, akkor beszélgetésünk során, amint ez hál' istennek gyakran megtörténik, magasröptű témák 
kerültek szóba. Ha jól tudom, halálról és életről beszéltünk, a halál méltóságáról, amennyiben az 
élet tartozéka és feltétele, és menthetetlen eltorzulásáról, ha a szellem ocsmány módon elkülönített 
princípiummá teszi meg. Uraim! - folytatta Settembrini, közvetlenül odalépett a fiatalemberek elé, 
bal keze hüvelyk- és mutatóujját villásan szétterpesztette, mintegy fokozott figyelemre ösztökélve 
őket, és jobb keze mutatóujját intőn fölemelte. - Uraim, véssék emlékezetükbe, hogy a szellem 
szuverén, akarata szabad, meghatározza az erkölcsi világot. Ha dualisztikusan elszigeteli a halált, 
akkor a halál e szellemi akarat által valósággá válik, ténylegesen, értik, kérem, actu, az élettel 
szemben álló önálló hatalom lesz, ördögi princípium, nagy kísértés; és birodalma a kéj birodalma. 
Azt kérdik, miért? Azt válaszolom: mert a halál old és feloldoz, mert a halál megváltás, de nem a 
gonosztól való megváltás, hanem gonosz megváltás. Megoldja az erkölcsöt és a morált, felold 
fegyelem és önfegyelem alól, felszabadít a kéjre. És azért intem magukat attól az embertől, akivel 
akaratom ellenére megismertettem, azért szólítom fel magukat, hogy a vele való érintkezésben és 
eszmecserében szívüket háromszoros kritikával övezzék, azért teszem mindezt, mert ennek az 
embernek minden gondolata kéjenc jellegű, mivel a halál oltalma alatt áll... a halál pedig fölöttébb 
léha hatalom, amint akkor is mondtam magának, mérnök úr, pontosan emlékszem a kifejezésre, 



mindig megjegyzem, ha ráhibázok egy-egy használható, pontos kifejezésre... erkölcs, haladás, 
munka- és életellenes hatalom, melynek dögletes leheletétől megóvni az ifjú lelkeket minden nevelő 
legelső feladata.
Senki sem beszélhetett jobban, mint Settembrini úr, senki nála érthetőbben, kerekdedebben. Hans 
Castorp és Joachim Ziemssen szépen megköszönték a hallottakat, ajánlották magukat, és 
megindultak a Berghof kapubejárata felé, Settembrini pedig visszament humanista pultjához, egy 
emelettel Naphta selyemmel bélelt cellája fölé.
Az unokafivérek első látogatása volt az, amelynek pontos lefolyását papírra rögzítettük. Azóta még 
kétszer vagy háromszor meglátogatták, Naphtát, egyszer méghozzá Settembrini úr távollétében, s 
ezek az eszmecserék is bőséges elmélkedési anyagot szolgáltattak Hans Castorpnak, amikor a homo 
Dei-nek nevezett magasztos képlet szemléletébe merülve üldögélt visszavonultsága kéken viruló 
színhelyén, és �uralkodott".
DÜHROHAM, ÉS MÉG VALAMI KÍNOS
Így jött el az augusztus, és első napjai közt szerencsésen elsuhant hősünk felérkezésének 
évfordulója. Jó volt, hogy elmúlt: kellemetlenül tornyosult a fiatal Hans Castorp elé. 
Szabályszerűen így volt ez mindenkinél. A
megérkezés évfordulóját nem kedvelték, az éves és több éves betegek nem ülték meg, holott 
egyébként minden alkalmat megragadtak az ünneplésre, koccintásra, az esztendő ritmusából és 
körforgásából adódó közös, nagy alkalmakat lehetőleg minél több rendszertelen magánalkalommal 
szaporították, és születésnapokat, általános kivizsgálásokat, küszöbönálló valódi és orv elutazásokat 
meg más hasonló alkalmakat lakmározással, pezsgődugó-durrogással ültek meg a vendéglőben. Ezt 
az emléknapot azonban elhallgatták, átsiklottak rajta, olykor valóban elfelejtették tudomásul venni, 
és mindenki bízhatott benne, hogy a többiek éppenséggel nem tartják számon olyan pontosan. 
Ügyeltek ugyan az idő tagozódására, szemmel tartották a naptárt, a körforgást, a külső visszatérést. 
De az időt, amely az egyes személy számára a fenti térhez fűződött, vagyis a személyes, egyéni időt 
mérni és számlálni - ez a kezdők és rövidlejáratúak dolga volt; az őslakók e tekintetben a 
mérhetetlen, a gondatlanul örök hívei voltak, a naphoz tartották magukat, mely mindig ugyanaz 
volt, és ki-ki a másiknál is tapintatosan feltételezte a benne magában meglevő kívánságot. Otromba 
ügyetlenség lett volna valakinek a szemébe mondani, hogy ma épp három esztendeje van idefenn; 
ilyesmi nem is fordult elő. Ezen a ponton még Frau Stöhr is hibátlanul pallérozottan és tapintatosan 
viselkedett, bármilyen fogyatékosságai voltak is egyéb területen. Betegsége, testének lázas állapota 
tagadhatatlanul szörnyű műveletlenséggel párosult. A napokban asztalnál tüdőcsúcsának 
�affektálás"-át emlegette, és amikor történelmi eseményekre került a szó, kijelentette, hogy az 
évszámok az ő �Polykrates-gyűrűje" - ami szintén némileg megdermesztette a körülötte ülőket. De 
az mégis elképzelhetetlen lett volna, hogy februárban a fiatal Ziemssent jubileumára emlékeztesse, 
noha valószínűleg gondolt rá, mert az áldatlan feje persze telis-tele volt haszontalan dátumokkal és 
adatokkal, és szívesen törődött a mások dolgával; de szokás és illem féken tartotta.
Így történt Hans Castorp napján is. Ebéd közben megpróbált ugyan rákacsintani, de mivel Hans 
Castorp kifejezéstelen arccal fogadta a jeladást, Frau Stöhr sürgősen visszavonult. Joachim is 
hallgatott, pedig bizonyosan jól emlékezett a napra, amelyen látogatóba érkező unokatestvérét a 
davosdorfi állomáson várta. De Joachim, aki nem volt éppen beszédes természetű, korántsem 
annyira, mint amennyire Hans Castorp legalábbis idefenn azzá lett, az ismeretségkörükben levő 
humanistákról meg rabulistákról nem is szólva - Joachim az utóbbi időben sajátosan és feltűnően 
hallgataggá vált, jóformán csak egyes szótagokat szűrt ki a száján, de arcizmai dolgoztak. Látszott 
rajta, hogy a �Falu"-béli állomáshoz más fogalmakat kapcsol, mint az érkezés és fogadás fogalmait... 
Élénken levelezett a síkfölddel. Elhatározások érlelődtek benne. Készülődött, s előkészületei 
befejezésükhöz közeledtek.
A július meleg és derűs volt. De az új hónap rossz időt hozott, ködös, borús eget, havas esőt, majd 
kifejezett havazást, és ez egyes közbeékelt verőfényes nyári napokkal így tartott a hónap végén túl, 
szeptember elejéig. A szobák eleinte még tartották az előző nyári korszak melegét, tíz fok volt a 
hőmérséklet odabenn, és ez itt már kedélyesnek számított. De a levegő gyorsan lehűlt, s végül a 
vendégek már örültek a völgyet ellepő hónak, mert csupáncsak ez bírta rá az igazgatóságot a fűtésre 



- csakis a hó, a higanyoszlop lesüllyedése magában nem lett volna elegendő; eleinte csak az 
étteremben fűtöttek, később már a szobában is, és ha az ember kúraszolgálata teljesítése után 
kicsavarodott két takarójából, és bement a szobába, gémberedett kezével megtapogathatta az élő, 
meleg fűtőtestet, melynek száraz lehelete, igaz, csak fokozta az ember arcának égését.
A tél volt-e ez? Az ember érzékei nem tudtak szabadulni ettől a benyomástól, mindenki 
panaszkodott, hogy becsapták, hogy �elsikkasztották a nyarat", holott ők maguk sikkasztották el, a 
természetes és mesterséges körülmények támogatásával, az idő külsőleg és belsőleg egyaránt 
pazarló elherdálásával. Az értelem határozottan tudta ugyan, hogy most még szép őszi napok 
következnek, a szép napoknak talán még hosszú sora, olyan pompás, meleg verőfénnyel, hogy még 
a nyár nevet is megérdemlik, feltéve, hogy az ember nem törődik a nap immár alacsonyabb 
pályájával, korábbi leáldozásával. De a téli tájkép hangulati hatása erősebbnek bizonyult, mint az 
értelem vigasztalása. Az ember a csukott erkélyajtónál állt, és undorodva nézett ki a pelyhek 
kavargásába; Joachim volt az, aki ott állt, és fojtott hangon megszólalt:
- Hát már megint kezdődik?
Hans Castorp, aki mögötte állt a szobában, így válaszolt:
- Korai lenne, ez még nem lehet végleges, de szó, ami szó, ijesztően véglegesnek látszik. Ha azt 
mondjuk, hogy a tél: sötétség, hó, hideg levegő és meleg fűtőtest, akkor tél van, tagadhatatlanul. És 
ha meggondoljuk, hogy még csak most volt tél, alighogy elolvadt a hó, vagy legalábbis minekünk, 
ugye, úgy tűnik föl, mintha éppen most lett volna tavasz... akkor az ember, mi tagadás, beleszédül. 
Ez veszélyezteti az ember életkedvét... hadd magyarázzam meg, hogy értem ezt. Úgy értem, hogy a 
világ normális körülmények között úgy van berendezve, ahogy az ember igényeinek megfelel, és az 
életkedvét serkenti; ezt ugyebár el kell ismerni. Nem akarok odáig menni, hogy azt állítsam, a 
természet rendje, vagyis például a föld nagysága, az idő, amelyre szüksége van, hogy megforduljon 
önmaga körül és a nap körül, a napszakok és évszakok váltakozása, a kozmikus ritmus, ha így 
akarod nevezni... egyszóval, hogy mindez a mi szükségleteinkhez van méretezve; ezt
állítani éppolyan pimasz volna, mint amilyen együgyű, ez teleológia volna, ahogy a bölcselő 
mondja. Nem, a dolog egyszerűen úgy áll, hogy a mi szükségleteink és a természet általános 
alapvető tényei hál' istennek összhangban vannak egymással; úgy mondom, hál' istennek, mert ez 
valóban alkalom rá, hogy hálát adjunk Istennek... és ha odalenn a síkföldön jön a nyár vagy a tél, 
akkor a megelőző nyár vagy tél már olyan messze van, hogy az új ismét újszerű és jóleső; és ezen 
alapszik az életkedv. Minálunk idefenn azonban összezavarodik ez a rend, ez a harmónia, egyrészt, 
mert itt voltaképpen nincsenek is igazi évszakok, ahogyan egyszer találón megjegyezted, hanem 
csak nyári napok és téli napok tarkabarka összevisszasága, másrészt, mert tulajdonképpen nem is 
idő az, ami idefenn elcsorog az ember ujjai között, és az új tél így, amikor megjön, nem is új tél, 
hanem megint a régi; innét ered a kedvetlenséged, ahogy most kinézel az ablakon.
- Köszönöm alássan - mondta Joachim. - Most, hogy megmagyaráztad, gondolom, olyan elégedett 
vagy, hogy magával a jelenséggel is meg vagy elégedve, pedig hát... Nem! - jelentette ki Joachim. - 
Elég volt! - mondta. - Disznóság. Alávaló disznóság az egész, és ha te a magad részéről... De én... - 
Azzal gyors léptekkel elhagyta a szobát, dühösen behúzta maga mögött az ajtót, és ha a jelek nem 
csalnak, szép, szelíd szeme könnybe lábadt.
Hans Castorp megrökönyödött. Öccse bizonyos elhatározásait nem vette valami komolyan, amíg 
Joachim fennszóval hirdette őket. De most, hogy Joachim hallgatott, csak arcizmai dolgoztak 
némán, most, hogy úgy viselkedett, mint az imént, Hans Castorp megijedt, mert megsejtette, hogy 
ez a katona a végén cselekedni fog; megijedt és belesápadt ijedtségébe, mindkettejükért, önmagáért 
meg unokaöccséért. Fort possible qu'il aille mourir, [20] gondolta, s mivel ezt az értesülését minden 
bizonnyal harmadik személytől szerezte, valami régi, sosem csillapuló gyanakvás is vegyült beléje, 
miközben a felszínen ezt gondolta magában: �Lehetséges, hogy magamra hagy idefenn, holott csak 
azért jöttem, hogy őt meglátogassam? - és hozzátette : - Ez esztelen és borzalmas lenne, olyannyira 
esztelen és borzalmas, hogy érzem, kihűl az arcom, és a szívem összevissza dobog, mert ha egyedül 
maradok idefenn... márpedig egyedül maradok, ha ő elutazik, mert hogy vele utazzam, az végképp 
és teljességgel lehetetlen... akkor... de most már egészen megáll a szívem... ha egyedül maradok 
idefenn, akkor ez mindörökre szól, mert magam soha, soha többé nem találok vissza a síkföldre..."



Idáig tartott Hans Castorp ijesztő gondolatmenete. Még aznap délután megbizonyosodott a dolgok 
menete felől; Joachim színt vallott, eldőlt a kocka, dűlőre, elhatározásra jutott a helyzet.
Uzsonna után leszálltak a világos alagsorba, havi vizsgálatra. Szeptember eleje volt. Amikor 
beléptek a száraz levegőjű rendelőszobába, Krokowski doktort rendes helyén találták az 
íróasztalnál, Behrens tanácsos pedig feltűnően kék arccal, keresztbe font karokkal támaszkodott a 
falnak, fél kezében hallgatócsövét tartotta, és vállát ütögette vele. Nagyot ásított a mennyezet felé. 
�Gészségükre, fiúk" - mondta bágyadtan, és egyébként is rendkívül ernyedtnek, mélabúsnak és 
lemondónak látszott. Valószínűleg dohányzott. Egyébként tényleges bosszúságai is voltak, 
amelyekről az unokatestvérek már értesültek, afféle közismert intézeti belügyek: egy Ammy 
Nölting nevű fiatal lányt, aki első ízben tavalyelőtt ősszel vonult be, és kilenc hónap elteltével, 
következő augusztusban, gyógyultan távozott, majd még szeptember vége előtt visszatért, mert 
otthon �nem érezte jól magát", februárra ismét teljesen zörejmentesnek bizonyulván, visszaadatott a 
síkföldnek, de július közepe óta ismét elfoglalta helyét Frau Iltis asztalánál - nos, ezt az Ammyt 
éjfél után egy órakor rajtakapták a szobájában egy Poly-praxios nevű betegtársával, ama göröggel, 
aki a farsangi ünnepségen jogos feltűnést keltett szép formájú lábszáraival (a fiatal vegyész apjának 
festékgyára volt Pireusban); rajtakapta őket Ammynak egy barátnője, akinek a féltékenység elvette 
az eszét, s aki ugyanazon az úton jutott Ammy szobájába, mint Polypraxios, tudniillik az erkélyen 
át, és fájdalmában, felháborodásában a látottak fölött iszonyú sikoltozásban tört ki, felabajgatta az 
egész házat, és nagydobra verte az ügyet. Behrens kénytelen volt mindhármuknak, az athéninak, 
Ammy Nöltingnek és a szenvedélyében önbecsületére mit sem adó barátnőnek kitenni a szűrét, és 
éppen most tárgyalta meg a kínos ügyet asszisztensével, akinél egyébként Ammy is meg áruló 
barátnője is magánkezelésben állott. Még akkor is róluk elmélkedett mélabúsan, rezignáltan, mialatt 
az unokafivéreket vizsgálta ; mert olyan művésze volt a kopogtatásnak, hogy egyszerre tudta 
kihallgatni az ember bensejét, másról beszélni, és asszisztensének diktálni a hallottakat.
- Bizony, bizony, uraim, az az átkozott libidó! - sóhajtotta. - Maguknak persze még élvezet az 
ilyesmi, maguk elnézőbbek lehetnek... Puha sejtes légzés. De egy ilyen intézeti vezető, az már 
torkig van vele, ezt igazán... tompulat... igazán elhihetik nekem. Tehetek én róla, hogy a 
tuberkulózis különös konkupiszcenciával párosul?... Kissé érdes. Nem én rendeztem így, de az 
ember egyszer csak arra ébred, hogy kuplerájos lett belőle... Bal hónaljban rövidült. Próbálkozunk 
analízissel, próbálkozunk bizalmas megbeszéléssel... jó éjszakát! Minél többet beszélnek róla a 
zsiványok, annál kéjsóvárabbak. Én a matézis mellett török pálcát. Itt jobb, elmúlt a zörej... 
Mondom, a matézissel való foglalkozás a legjobb orvosszer a kéjsóvárság ellen. Paravant 
államügyészen is rajta volt erősen, most matematikára adta a fejét, a kör négyszögesítésével 
foglalkozik, és komoly megkönnyebbülést érez. De a legtöbben ostobák és lusták hozzá, Isten 
bocsássa meg nekik... Puha sejtes légzés. Nézze, én tisztában vagyok vele, hogy a fiatalság idefenn 
könnyen elkanászodik
és elzüllik, azelőtt néha megpróbáltam útját állni a kicsapongásnak. De aztán megesett, hogy egy-
egy fivér vagy vőlegény a szemem közé vágta, hogy tulajdonképpen mi közöm hozzá, és azóta már 
csak orvos vagyok... Gyönge szörcsölés jobbra fent.
Elkészült Joachimmal, köpenye zsebébe dugta hallgatócsövét, és óriási baljával megdörzsölte 
szemét, ahogyan szokta, amikor magába roskadt, és �rájött" a mélabú. Félig-meddig gépiesen, 
rosszkedvében ásítozva darálta le mondókáját:
- Csak vígan, Ziemssen, mindig csak vígan. Még mindig nincs minden úgy, ahogy a fiziológia-
tankönyvben meg vagyon írva, itt-ott még bibis a dolog, és Gaffkyval sem tisztázta még egészen az 
ügyeit, sőt, a múltkorhoz képest eggyel feljebb rukkolt a skálán, ezúttal hatos a szám. De azért ne 
csüggedjen. Amikor feljött, sokkal betegebb volt, ezt akár írásban is adhatom, és ha még öt-hat 
havat... tudja-e, hogy a régi nyelvben így mondták, és nem úgy, hogy �hónapot"? Voltaképpen sokkal 
kifejezőbb, nem gondolja? Elhatároztam, hogy eztán csak így mondom...
- Tanácsos úr - kezdte Joachim... Meztelen felsőtesttel állt Behrens előtt feszes tartásban, mellkasát 
kidüllesztve, sarkát összezárva, és arca olyan foltos volt, mint akkor, amikor Hans Castorp egy 
bizonyos alkalommal első ízben figyelte meg, hogy a napbarnított arcúak így sápadnak el. Behrens 
nem vette tudomásul Joachim nekifutását, tovább beszélt:



- Ha még egy fél esztendőcskéig lelkiismeretesen teljesíti itt a szolgálatot, akkor ember lesz 
magából, akkor mehet és meghódíthatja Konstantinápolyt, akkor olyan muszklija lesz, hogy mehet 
a muszkák ellen...
Ki tudja, meddig locsogott volna így tovább borult hangulatában, ha végül is meg nem akasztja 
Joachim határozott tartása, látható eltökéltsége, hogy szóljon, mégpedig bátran szóljon.
- Tanácsos úr - ismételte Joachim. - Alázatosan jelentem: elhatároztam, hogy utazom.
- Mi a szösz? Utazó akar lenni? Azt hittem, hogy később majd, ha egészséges ember lesz magából, 
beáll a hadsereghez!
- Nem, most el kell utaznom, tanácsos úr, egy hét múlva.
- Mit hallok? Jól értem? Eldobja a fegyvert, kereket old? Tudja-e, hogy ez szökés, dezertálás?
- Nem, tanácsos úr, nekem más a felfogásom. Be kell vonulnom az ezredemhez.
- Akkor is, ha azt mondom, hogy hat hónap múlva teljes biztonsággal elbocsáthatom, de előbb 
semmi esetre sem bocsáthatom el?
Joachim tartása egyre katonásabb lett. Beszívta a gyomrát, nehezen préselte ki magából a szavakat:
- Több mint másfél esztendeje vagyok itt, tanácsos úr. Nem várhatok tovább. Tanácsos úrnak 
eredetileg azt tetszett mondani: három hónap. Aztán mindig negyed- és félévenként hosszabbodott a 
kúrám, és még mindig nem vagyok egészséges.
- És ez az én hibám?
- Nem, tanácsos úr. De nem várhatok tovább. Ha nem akarom végleg elmulasztani a csatlakozást, 
akkor nem várhatom meg idefenn a teljes gyógyulásomat. Le kell mennem. Idő kell a 
fölszerelésemhez is, meg egyéb előkészületekhez.
- Családjával egyetértésben cselekszik?
- Édesanyám hozzájárult. Mindent elintéztem. Október elsején belépek zászlósnak a 
hetvenhatosokhoz.
- Vállalva a teljes kockázatot? - kérdezte Behrens, és véreres szemével rámeredt...
- Parancsára, tanácsos úr - válaszolta Joachim vonagló ajakkal.
- No, akkor rendben vagyunk, Ziemssen. - A tanácsos arca megváltozott, tartása meglazult, minden 
tekintetben elengedte a gyeplőt. - Rendben van, Ziemssen. Pakoljon! Utazzék el Isten hírével! 
Amint látom, tudja, mit akar, magára vállalja a felelősséget, és annyi bizonyos, hogy a felelősség a 
magáé, és nem az enyém, attól a perctől fogva, hogy magára vállalja. Aki mer, az nyer. Jótállás 
nélkül utazik, semmiért sem kezeskedem. De Isten segedelmével még jó vége is lehet. Elvégre is 
szabadtéri foglalkozást választott. Meglehet, hogy egészségére válik, és kikászolódik a bajból.
- Igenis, tanácsos úr.
- No és, maga, fiatalember, a polgári közönség tagja? Maga vele zarándokol?
A kérdés Hans Castorpnak szólt. Ott állt, éppoly sápadtan, mint egy évvel azelőtt ama vizsgálatnál, 
amely felvételét vonta maga után, ugyanazon a helyen állt, mint akkor, és most is tisztán látszott 
szíve dobogása a bordái alatt. Így szólt:
- Szeretném ezt a tanácsos úr szavazatától függővé tenni.
- Az én szavazatomtól? Helyes. - Karjánál fogva közelebb húzta magához, fülelt, kopogtatott. Nem 
diktált. Meglehetős gyorsan ment. Amikor elkészült, így szólt:
- Utazhat.
Hans Castorp dadogott:
- Vagyis... hogyhogy? Hát egészséges vagyok?
- Igenis, egészséges. Az a góc balra fönt szóra sem érdemes. A hőemelkedése nem illik ahhoz a 
góchoz. Hogy honnét ered, nem tudom megmondani. Felteszem, hogy nincs jelentősége. Felőlem 
utazhat.
- De... de tanácsos úr... Talán pillanatnyilag... talán nem gondolja komolyan?
- Nem gondolom komolyan? Hogy érti ezt? Hova gondol? Egyáltalán: mit gondol rólam, úgy 
nagyjából, szeretném tudni? Minek tart? Bordélyház-tulajdonosnak?
Dührohamot kapott. Arcának kékje ibolyaszínbe sötétült a lobogó vér tolulásától, bajszának, felső 
ajkának féloldalas felhúzódása olyannyira megerősödött, hogy kilátszottak felső oldalsó fogai, fejét 
öklelőn előreszegezte, mint a bika, szeme könnyben, vérben forgott.



- Kikérem magamnak! - üvöltötte. - Először is egyáltalán nem vagyok tulajdonos! Alkalmazott 
vagyok itt! Orvos vagyok! Csak orvos vagyok, megértették?! Nem vagyok kuplerájos! Nem vagyok 
Signor Amoroso a �Toledó"-ban, a gyönyörű Nápolyban, megértették, kérem?! A szenvedő 
emberiség szolgája vagyok! És ha netalántán másféle felfogásuk alakult ki személyemről, akkor 
mind a ketten mehetnek a fenébe, a föld alá vagy a kutyák elé, ahogy tetszik! Szerencsés utat!
Hosszú, súlyos léptekkel kiment az ajtón, azon, amely az átvilágító laboratórium előszobájába 
vezetett, és bevágta maga mögött.
A fiatalemberek tanácskérőn néztek Krokowski doktorra, de ő írásaiba mélyedt, eltemetkezett 
beléjük. Sietve kapkodták magukra ruhájukat. Hans Castorp csak a lépcsőn szólalt meg:
- Hát ez borzasztó volt! Láttad már valaha ilyennek?
- Nem, ilyennek még soha. Ezek olyan fölöttesi rohamok. Az egyedüli helyes, ha az ember 
kifogástalan tartással hagyja elviharzani maga fölött. Nyilván fölingerelte a Polypraxios-Nölting-
féle történet. De észrevetted - folytatta Joachim, és meglátszott rajta, hogy lassan dagad benne s 
majd szétfeszíti a mellét az öröm, hogy kiharcolta akaratát -, észrevetted, milyen kicsi lett, és hogy 
megadta magát, amikor látta, hogy komoly az elhatározásom? Látod, csak bátran kell viselkedni, ha 
az ember nem adja be a derekát, minden sikerül. Most úgyszólván engedéllyel utazom, hisz ő maga 
mondta, hogy valószínűleg kikászolódom. Tehát egy hét múlva utazom... három hét múlva az 
ezredemnél lehetek! - helyesbített, Hans Castorpot kihagyta a játékból, és örömrepeső kijelentését 
saját személyére korlátozta.
Hans Castorp hallgatott. Nem szólt sem Joachim �engedélyéről", sem a magáéról, pedig hát arról is 
lett volna mit beszélni. Nekiöltözött a fekvőkúrának, szájába dugta a hőmérőt, gyors, biztos 
mozdulatokkal maga köré csapta a két teveszőr pokrócot, azzal a magas művészettel, szentelt 
gyakorlattal, amelyről odalenn a síkföldön senkinek sincsen fogalma, és azután egyenletes 
hengerként, csöndben feküdt kiváló nyugágyán a kora őszi délután nyirkos hűvösében.
Az esőfelhők alacsonyan lógtak, lenn a kertben bevonták a fantáziazászlót, az ezüstfenyő vizes 
ágain hómaradványok fehérlettek. A kerti fekvőcsarnokból, ahonnét kerek egy esztendeje először 
hallotta Albin úr hangját, most halk beszélgetés szűrődött fel az erkélyre, ahol arca, keze rövid idő 
alatt meggémberedett a nyirkos hidegben. Ezt azonban megszokta Hans Castorp, és hálát adott az 
itteni - számára jó ideje egyetlen elképzelhető - életformának, amiért kegyesen megengedi, hogy 
védetten feküdjék, és mindent alaposan átgondoljon.
Tehát elhatároztatott, Joachim elutazik. Rhadamanthys elbocsátotta - nem rite, nem annak rendje s 
módja szerint gyógyultan, de mégis félig-meddig beleegyezéssel, kitartása alapján és elismeréséül. 
Lemegy hát a keskeny vágányú vasúton a mélybe Landquartig, Romanshornig, azután át az óriási, 
mély tavon - amelyen a versben átlovagol a lovas -, és egész Németországon keresztül haza. Ott él 
majd a síkföldi világban, olyan emberek között, akiknek fogalmuk sincs róla, hogy hogyan kell élni, 
akik mit sem tudnak a hőmérőről, a betakarózás művészetéről, a prémzsákról, a napi háromszori 
andalgásról, a... nehéz lenne megmondani, felsorolni, hogy mi mindenről nem tudnak odalenn; de 
az az elképzelés, hogy Joachim, miután több mint másfél esztendőt töltött idefenn, most a 
tudatlanok között fog élni, ez az elképzelés, amely csak Joachimra vonatkozott, és csupán távolról, 
mintegy próbaképpen őreá, Hans Castorpra - úgy elkábította, hogy behunyta szemét, és elhárítón 
legyintett. �Lehetetlen, lehetetlen" - mormolta.
De ha ez lehetetlen, akkor ezek szerint ő Joachim nélkül, egyedül él majd tovább idefenn? Igen. 
Meddig? Amíg Behrens gyógyultan el nem bocsátja, mégpedig komolyan, nem úgy, mint ma. De 
először is ezt az időpontot legfeljebb úgy lehetett meghatározni, ahogy Joachim egyszer valamilyen 
alkalommal tette: hogy az ember a kezével a beláthatatlant érzékeltető mozdulatot tesz a levegőben, 
másodszor pedig felmerül a kérdés: vajon addigra lehetségesebbé válik a lehetetlen? Inkább 
megfordítva. Annyit mindenesetre el kell ismerni, hogy most segítő kéz nyúlik feléje, most, amikor 
a lehetetlen talán még nem egészen olyan lehetetlen, amilyen majd később lesz; Joachim orv 
elutazásával támasz és segítség kínálkozik számára a síkföldre visszavezető úton, amelyet 
önerejéből soha többé meg nem talál. Hogy buzdítaná a humanista pedagógia, hogy ragadja meg a 
segítő kezet, fogadja el a vezetést - ha a humanista pedagógia majd értesül az alkalomról! De 
Settembrini úr csak képviselő - olyan hatalmak és nézetek képviselője, amelyeket érdemes 



meghallgatni,
de nem feltétlenül és egyeduralkodón érvényesek; és Joachimmal is csak ugyanez a helyzet. 
Joachim katona, igen. Elutazik, jóformán ugyanabban a pillanatban, amikor a telt keblű Marusja 
visszatér (mert október elsején tudvalevően visszajön), ő ellenben, a civil lelkületű Hans Castorp, 
röviden szólva főleg azért érzi lehetetlennek az elutazást, mert meg kell várnia Clawdia Chauchat-t, 
akinek visszatéréséről egyelőre még semmiféle értesülés sem érkezett. �Nekem más a felfogásom" - 
mondta Joachim, amikor a tanácsos dezertálást emlegetett, és Joachimmal kapcsolatban ez 
kétségkívül csak alaptalan fortyogás volt a zord hangulatú tanácsos részéről. De ővele, a civillel 
mégiscsak másképpen áll a dolog. Az ő részéről (igen, kétségtelenül így van! Azért feküdt ki ma 
délután ide a nyirkos hidegbe, hogy ezt a döntő gondolatot kibányássza érzelmei mélyéről) - az ő 
részéről valóban dezertálás lenne, ha megragadná az alkalmat, és így orvul vagy félorvul leutazna a 
síkföldre; dezertálna a szerteágazó felelősségek elől, amelyek a homo Dei-nek nevezett magasztos 
képlet szemléletéből erednek számára idefenn, hűtlenül elárulná nehéz és hevítő, erejét jóformán 
meghaladó, mégis kalandosan boldogító uralkodási kötelességeit, amelyeket itt a páholyerkélyen 
meg kéken viruló pihenőhelyén szokott teljesíteni.
Kirántotta szájából a hőmérőt, olyan hevesen, mint azelőtt csak egyszer: első használata után, 
amikor a főnökasszónytól megvásárolta a finom kis műszert - és éppoly mohó kíváncsisággal 
pillantott rá, mint akkor. Mercurius jócskán felvándorolt, 37,8-at, majdnem 9-et mutatott.
Hans Castorp ledobta magáról a takarókat, felugrott és gyors léptekkel végigmérte a szobát, a 
folyosóajtóig és vissza. Aztán, ismét horizontális helyzetben, halkan átszólt Joachimhoz, és 
lázgörbéje felől érdeklődött.
- Már nem mérem - válaszolta Joachim.
- No hát, nekem temperám van - mondta Hans Castorp, átvéve Frau Stöhr szóhasználatát; amire 
Joachim az üvegfala mögött nem szólt semmit.
Később sem szólt, sem aznap, sem a következőn, nem firtatta szavakkal unokafivére terveit, 
elhatározásait, mivel azoknak rövid határidőn belül maguktól is meg kellett nyilvánulniuk - 
tettekben vagy a tettek elmulasztásában; és csakugyan megnyilvánultak, mégpedig az utóbbi 
módon. Szemlátomást magáévá tette a kvietizmus álláspontját, mely szerint a cselekvés sérti Istent, 
aki egyedül akar cselekedni. Hans Castorp tevékenysége ezekben a napokban egy Behrensnél tett 
látogatásra szorítkozott; Joachim tudott a megbeszélésről, és lefolyását, végeredményét könnyen 
kiszámíthatta az öt ujján. Hans Castorp kijelentette, hogy a tanácsos úr szíves engedelmével ő 
komolyabban veszi a tanácsos úr régebbi, sokszor ismételt figyelmeztetését, miszerint alaposan 
gyógyuljon meg idefenn, nehogy vissza kelljen jönnie, mint múltkori, kedvetlen percében tett 
elhamarkodott nyilatkozatát; hőmérséklete 37,8, nem tekintheti magát rite elbocsátottnak, és ha a 
tanácsos úr múltkori kijelentését nem kell kitiltásnak értelmeznie, amire legjobb tudomása szerint 
nem szolgáltatott okot magatartásával - akkor ő, Hans Castorp, érett megfontolás után és Joachim 
Ziemssennel tudatosan szembehelyezkedve, eltökélte, hogy tovább itt marad, és megvárja végleges 
detoxikációját. Amire a tanácsos többé-kevésbé szó szerint ezt válaszolta: �Bon és szép", meg �Itt a 
kezem, nem disznóláb", meg hogy ez végre értelmes beszéd, és hogy ő mindjárt látta, hogy Hans 
Castorpnak több tehetsége van a páciensi léthez, mint annak a kardcsörtető fenegyereknek, és így 
tovább.
Ez volt Joachim megközelítően pontos számítása szerint a tárgyalás menete; ezért nem kérdezett 
semmit, csak hallgatólagosan megállapította, hogy Hans Castorp nem csatlakozik az ő, Joachim úti 
előkészületeihez. De hát a derék Joachimnak igazán épp elég dolga volt önnönmagával! Igazán nem 
törődhetett tovább unokabátyja sorsával, menésével-maradásával. Vihar tombolt szívében, amint 
képzelhető. Talán jó, hogy már nem mérte magát, hanem eltörte hőmérőjét - állítólag úgy, hogy 
elejtette: a mérés esetleg ijesztő eredményeket mutatott volna, amilyen szörnyű izgalomban 
Joachim élt; hol sötéten izzott, hol elsápadt örömében, feszültségében. Nem tudott már feküdni, fel-
alá járkált szobájában, amint Hans Castorp hallotta - mindazon órákban, naponta négyszer, 
amelyekben a Berghof-szanatóriumban a horizontális uralkodott. Másfél esztendő! És most le a 
síkföldre, haza, végre igazán az ezredéhez, noha csak félengedéllyel! Nem csekélység ez, 
semmilyen értelemben, Hans Castorp ebben együtt érzett nyughatatlanul járkáló unokaöccsével. 



Tizennyolc hónapot töltött idefenn, a teljes kerek esztendőt és hozzá még egyszer a körforgás felét, 
beleélte magát ebbe a szabályos kerékvágásba, ebbe a törhetetlen napirendbe, amelyet hétszer 
hetven nap alatt minden évszakban kipróbált - és most haza az idegenbe, a tudatlanokhoz! Minő 
akklimatizációs nehézségek fenyegethetnek ott! Csodálkozhatunk-e rajta, ha Joachim dúltsága 
nemcsak örömteli izgalomból állt, hanem szorongás is vegyült belé, s a búcsú fájdalma - a csontja 
velejéig megszokottól való búcsúzás fájdalma - hajszolta fel-alá szobájában? - Hogy Marusjáról e 
helyt ne is szóljunk.
Mégis túlnyomó volt az öröm. Szívén-száján kicsordult; Joachim magáról beszélt, unokatestvére 
jövőjével nem törődött. Azt hangoztatta, milyen új, milyen felfrissült lesz minden: az élet, ő maga, 
az idő, minden nap, minden egyes óra.
Megint lesz tömör, igazi ideje, súlyos és lassú fiatal évei. Beszélt anyjáról, Hans Castorp mostoha-
nagynénjéről, akinek éppolyan szelíd fekete szeme volt, mint Joachimnak, és aki egész havasi 
tartózkodása
alatt nem látta fiát, mert hónapról hónapra, félévről félévre hitegetve - akárcsak Joachim - sohasem 
szánta rá magát a látogatásra. Átszellemült mosollyal beszélt arról, hogy most már nemsokára 
fölesküszik a zászlóra, igen, a zászló jelenlétében teszi le az esküt ünnepélyes szertartások között, 
magára a lobogóra esküszik föl. �Csak nem? - kérdezte Hans Castorp. - Igazán? A rúdra? Arra a 
darab rongyra?" - Igen, és a tüzérségnél a lövegre is, jelképesen. - Ezek igazán rajongó és fellengzős 
szokások, monda a civil, éppoly érzelgősek, mint amilyen fanatikusak; és Joachim büszkén, 
boldogan bólintott erre.
Nem győzött készülődni; kifizette utolsó számláját az igazgatóságon, már napokkal az önmaga 
kitűzte terminus előtt elkezdett csomagolni. Téli-nyári holmiját bőröndjébe pakolta, a prémzsákot 
pedig a teveszőr takarókkal együtt zsákba varratta a háziszolgával: szüksége lehet még rá a 
hadgyakorlaton. Megkezdte a búcsúzkodást is. Búcsúlátogatást tett Naphtánál és Settembrininél - 
egyedül, mert unokabátyja nem csatlakozott hozzá ezúttal, és nem is kérdezte, hogy Settembrini mit 
szólt Joachim küszöbönálló elutazásához és Hans Castorp el nem utazásához: akár azt mondta, �szi, 
szi, szi", akár azt, hogy �szo, szo, szo", vagy mindkettőt, vagy azt, hogy poveretto - nyilván mindegy 
volt neki.
Azután eljött az utazás előtti nap, amikor Joachim mindent utoljára csinált - minden étkezést, 
minden fekvőkúrát, minden andalgást, és elbúcsúzott az orvosoktól, a főnökasszonytól. És 
elérkezett maga az utazás reggele: Joachimnak égett a szeme, jéghideg volt a keze, amikor lement 
reggelizni, mert egész éjszaka a szemét sem hunyta le; alig evett egy falatot, s amikor a törpe 
felszolgálónő jelentette, hogy poggyászát felcsatolták, sietve pattant fel székéről, hogy elköszönjön 
asztaltársaitól.
Frau Stöhr könnyeket ontott, a műveletlenek könnyen ömlő, sótlan könnyeit, s nyomban utána, 
Joachim háta mögött, a tanárnőhöz fordult, s fejcsóválva, kezét szétterpesztett ujjakkal ide-oda 
forgatva, savanyú ábrázattal nyilvánította rendkívül ordenáré kételkedését abban, hogy Joachim 
elutazása vajon jogosult-e, és hogy megy majd sora. Hans Castorp mindezt látta, miközben állva 
felhörpintette kávéját, hogy nyomon kövesse öccsét. Most még hátra volt a borravalók kiosztása, a 
búcsú az igazgatóság kiküldött képviselőjétől az előcsarnokban. Mint mindig, most is egybegyűlt 
néhány páciens, hogy megnézze az elutazást: ott volt a �sterilett"-es Frau Iltis, az elefántcsont-színű 
Levi kisasszony, a könnyen elrévülő Popow a menyasszonyával. Kendőjükkel integettek, míg a 
kocsi, hátsó kerekeit lefékezve, surrogva legördült a lejtős úton. Joachim rózsacsokrot kapott 
búcsúzóul. Kalapot viselt; Hans Castorp hajadonfőtt volt.
Ragyogóan sütött a nap; az első verőfényes reggel volt borús napok hosszú sora után. A Schiahorn, 
a Zöld Tornyok, a Dorfberg orma változatlanul, örök jelképek gyanánt tornyosultak a kék égbe, 
Joachim szeme megpihent rajtuk. Szinte kár, mondta Hans Castorp, hogy épp az elutazáshoz így 
kiderült. Némi kajánság van ebben, mert a barátságtalan végső benyomás megkönnyíti a búcsút. 
Joachim azt válaszolta erre, hogy nem szorult rá semmiféle könnyítésre, ez kitűnő gyakorlóidő, 
odalenn nagy hasznát veszi majd. Egyébként nem sokat beszéltek. Az adott helyzetben, ahogy a 
dolgok álltak kettejük között és mindegyikükkel külön-külön, igazán nemigen lehetett 
mondanivalójuk. És a bakon, a kocsis mellett, ott ült a sánta portás is.



A könnyű hintó kemény, magas ülésén zötykölődve, átkeltek a patak medrén, a keskeny vágányú 
pályatesten, végighajtottak a vasúttal párhuzamosan futó, hézagosan beépített úton, és megálltak a 
kövezett téren a �Falu" állomásépülete előtt, amely alig volt díszesebb egy fészernél. Hans Castorp 
rémülten ismerte föl mindezt. Amióta tizenhárom hónappal ezelőtt, alkonyatkor megérkezett, nem 
látta viszont az állomást.
- Nini, hiszen ide érkeztem - mondta egészen fölöslegesen; s Joachim csak ennyit mondott rá:
- Ide bizony - és kifizette a kocsist.
A szolgálatkész sánta mindent elintézett: jegyet, poggyászfeladást. Egymás mellett álltak a peronon, 
a miniatűr vonat mellett, a szürkén párnázott kis fülke előtt, amelyben Joachim kabátjával, 
összecsavart útiplédjével, rózsacsokrával ülőhelyet foglalt magának.
- No hát, akkor csak esküdj föl a zászlódra, te rajongó! - mondta Hans Castorp, és Joachim azt 
felelte rá:
- Meglesz, ne félj.
Mit mondjanak még? Üdvözleteket bíztak egymásra, üdvözleteket amazoknak odalenn, emezeknek 
idefenn. Aztán Hans Castorp már csak az aszfaltra rajzolgatott a botja végével. Amikor beszállásra 
szólították fel az utasokat, felriadt, Joachimra nézett, s Joachim is őrá. Kezet fogtak. Hans Castorp 
bizonytalanul mosolygott; Joachim tekintete komoly volt, szomorúan sürgető.
- Hans! - mondotta végül... Teremtő Isten! Történt-e már valaha valami ehhez foghatóan kínos a 
világon? Nevén szólította Hans Castorpot! Nem �te"-nek, nem �öregem"-nek szólította, ahogy 
világéletükben tették, hanem szokott ridegségüknek fittyet hányva, kínosan fellengzős módon a 
keresztnevén! - Hans - mondotta, és aggódva, sokatmondón szorongatta a kezét, s Hans Castorp 
eközben riadtan észlelte, hogy az álmatlanul töltött éjszaka után, utazási lázában, megrendült 
unokaöccse tarkója éppúgy reszket, ahogyan az övé szokott �uralkodás" közben -, Hans - mondta 
könyörgőn -, gyere gyorsan utánam!
Azzal felugrott a vonat lépcsőjére. Az ajtó becsapódott, a mozdony sípolt, a kocsik egymáshoz 
ütődtek, a kis mozdony megindult, elsiklott a vonat. Az elutazó az ablakon át integetett kalapjával, 
az ottmaradó pedig
kezével a peronról. Dúlt lélekkel álldogált még sokáig, egyedül. Azután lassan megindult visszafelé 
az úton, amelyen joachim több mint egy esztendővel azelőtt felkalauzolta.
VISSZAVERT TÁMADÁS
Fordult a kerék. A mutató haladt. Kosbor és harangláb elvirágzottak, elvirágzott a vadszegfű is. A 
nedves fű közt ismét feltünedeztek az encián mélykék csillagai, a sápadt, mérges őszi kikerics, és az 
erdők rőtbe borultak. Elmúlt az őszi napéj-egyenlőség, a látóhatáron feltűnt halottak napja, a 
gyakorlott időpazarló számára talán már advent első vasárnapja is, az esztendő legrövidebb napja, 
karácsony ünnepe. Egyelőre azonban még szép októberi napok sorakoztak, olyasfélék, mint az, 
amelyen a fiatalemberek Behrens olajfestményeit megtekintették.
Joachim távozása óta Hans Castorp már nem Frau Stöhr asztalánál étkezett, annál, amely mellől 
Blumenkohl doktor elhalt, s amelynél Marusja narancskendőjébe fojtotta indokolatlan derültségét. 
Most új vendégek ültek ott, teljesen idegenek. Barátunknak pediglen, aki immár második 
esztendejének harmadik hónapjában járt, másik helyet adott az igazgatóság egy szomszédos 
asztalnál, amely rézsűt állt a régitől, a bal oldali verandaajtóhoz közelebb, régi asztala meg a jó 
orosz asztal között - röviden: Settembrini asztalánál. Igen, Hans Castorp most a humanista elárvult 
helyén ült, megint csak az asztal végén, szemben az orvoshellyel, amelyet mind a hét asztalnál 
fenntartottak a tanácsosnak meg famulusának, ha hospitálni támadt kedvük.
Az asztal felső részén, az orvosi főhelytől balra a púpos mexikói amatőr fényképész kuporgott 
magas párnákon; arckifejezése - nyelvi magányából eredően - olyan volt, mint a süket emberé. 
Mellette az erdélyi öreg kisasszony ült, akiről már Settembrini úr is panaszkodott, mert az egész 
világ figyelmét lefoglalta sógorának, noha senki sem tudott semmit erről az úrról, és nem is óhajtott 
tudni. A nap bizonyos óráiban erkélyén látták, amint a korlátnál állva, tulaezüst fogantyús vékony 
botját, melyet sétáihoz is használt, keresztben tarkójára fogva, higiénikus légzési gyakorlatokkal 
tágította tányér laposságú mellét. Vele szemben egy cseh ült, akit röviden Vencel úrnak szólítottak, 
mert vezetéknevét senki sem tudta kimondani. Settembrini annak idején néha megkísérelte, hogy 



kibökje a torlódó mássalhangzó-csoportot, amelyből ez a név állt - minden bizonnyal nem 
becsületes igyekezetből, hanem csupáncsak azért, hogy derűsen demonstrálja, előkelő latin nyelve 
milyen ügyefogyottan bicsaklik e vad hangzóbozótban. A cseh kövér ember volt, mint a malac, és 
étvágya még itt, a fentiek között is bámulatosnak számított; ennek ellenére négy esztendeje 
bizonygatta, hogy hamarosan meghal. Az esti társas félórákban olykor dúsan felszalagozott 
mandolinon pötyögte hazája dalait, és cukorrépa-ültetvényét emlegette, ahol csupa csinos lány 
dolgozik. Hans Castorphoz közelebb azután az asztal két oldalán Herr és Frau Magnus következett, 
a hallei serfőző házaspár. Melankolikus légkör övezte őket, mert mindketten fontos alapanyagokat 
veszítettek állandóan szervezetükből: Herr Magnus cukrot, Frau Magnus pedig fehérjét. Kivált a 
sápadt Frau Magnus hangulata volt híján a reménység legcsekélyebb árnyalatának is, úgy áradt 
belőle a szellemi sivárság, mint a pinceszag, s talán még a műveletlen Frau Stöhrnél is 
nyomatékosabban képviselte a betegségnek és butaságnak azt a párosulását, amelyen Hans Castorp, 
Settembrini úr rosszallása mellett, megütközött. Herr Magnus élénkebb agyú volt és beszédesebb, 
ha csak olyan módon is, amely annak idején irodalmi türelmetlenséget ébresztett Settembrini úrban. 
Azonkívül dührohamokra hajlott, és gyakorta összetűzött Vencel úrral, politikai meg egyéb 
okokból, mert felbőszítették a cseh nemzeti igényei; Vencel úr azonfelül esküdt antialkoholista volt, 
és erkölcsi megvetéssel nyilatkozott a serfőző pénzkereseti forrásáról, amire Herr Magnus 
rákvörösen bizonygatta annak az italnak egészségügyi kifogásolhatatlanságát, amellyel érdekei oly 
szorosan összeszövődtek. Ilyen alkalmakkor azelőtt Settembrini úr humorosan elcsitította a 
kedélyeket, Hans Castorp azonban hiába ült a helyén, nem érezte magát hivatottnak, és nem is 
rendelkezett elegendő tekintéllyel, hogy az olaszt e téren helyettesítse.
Személyesebb kapcsolat csak két asztaltársához fűzte: bal oldali asztalszomszédja volt az egyik, a 
pétervári A. K. Ferge, a türelmes szenvedő, aki vörösbarna bajsza bozótja alól sok minden érdekeset 
beszélt a sárcipőgyártásról és távoli vidékekről, a sarkkörről, az északi-sarki örök télről; Hans 
Castorp néha-néha vele együtt végezte egy-egy szolgálati andalgását. A másik, aki valahányszor 
csak lehetett, harmadiknak csatlakozott hozzájuk, az asztal felső részén ült, a púpos mexikóival 
szemközt, s nem volt más, mint a rossz fogú, gyér hajú mannheimi, akit Wehsalnak hívtak, 
Ferdinand Wehsalnak; foglalkozására nézve kereskedő volt, és ő volt az, akinek tekintete annak 
idején olyan borús mohósággal csüngött Madame Chauchat bájos személyén. Farsang éjszakája óta 
Hans Castorp barátságát kereste.
Kitartón, alázatosan kereste, alulról fölfelé tekintő odaadással, amelyben sok volt a visszataszító és 
a félelmetes az érintett számára, mert megsejtette bonyolult gyökereit; mégis rákényszerítené 
magát, hogy emberségesen fogadja. Nyugodt tekintettel tűrte Wehsal szolgai viselkedését, mert 
tudta, szemöldöke
legkisebb rezzenése is elégséges hozzá, hogy a nyomorultul érzékeny ember megriadjon, és magába 
roskadjon; Wehsal pedig minden alkalmat megragadott, hogy hódoljon előtte, és a kedvében járjon. 
Hans Castorp még azt is eltűrte, hogy az andalgás alkalmával olykor Wehsal vigye a felöltőjét - 
bizonyos áhítattal vitte a karján -, s tűrte végül a mannheimi társalgását is, amely többnyire borús 
volt. Wehsal mindenképpen igyekezett olyasféle kérdéseket fölvetni, mint például, hogy van-e 
értelme szerelmet vallani egy asszonynak, akit az ember szeret, de aki hallani sem akar az emberről 
- tehát van-e értelme a reménytelen szerelmi vallomásnak, mi a nézetük erről az uraknak. Ő a maga 
részéről nagyra tartja, az a nézete, hogy mérhetetlen boldogság párosul vele. Ha tudniillik a 
vallomás ténye maga undort kelt is, és sok benne a megalázkodás, az adott pillanatban mégis teljes 
szerelmi közelséget teremt a szerelem tárgyával, az áhított személyt az ember belerántja bizalmába, 
önszenvedélye elemébe; és ha ezzel vége van is mindennek, az örökre szóló elvesztés sem túl nagy 
ár ama pillanat kétségbeesett gyönyöréért, mert a vallomás hatalmat jelent, és minél nagyobb a 
szerelem tárgyának utálkozó ellenállása, annál gyönyörteljesebb... Hans Castorp arcának elborulása 
itt belefojtotta Wehsalba a szót, de arca inkább a jóindulatú Ferge jelenlétére való tekintettel borult 
el (mert Anton Karlovicstól, amint ezt gyakran hangoztatta, távol álltak a bonyolult, magasröptű 
témák), semmint hősünk erkölcsbírói merevségének hatására. Mert - mivel egyaránt idegenkedünk 
attól, hogy hősünket akár jobbnak, akár rosszabbnak tüntessük fel a valóságnál - hadd közöljük ez 
alkalommal, hogy amikor a szegény Wehsal egy este négyszemközt maradván Hans Castorppal, 



sápadt szavakkal ostromolta, az Isten szerelméért, közöljön vele egyet-mást a farsangéjszaka 
társaság utáni élményeiről és tapasztalatairól, Hans Castorp ezt higgadtan, engedékenyen megtette, 
mégpedig úgy - az olvasó bízvást elhiheti -, hogy e halk, tompított jelenetnek nem volt semmiféle 
alantas vagy ledér jellege. Mégis megvan rá az okunk, hogy az olvasót és önmagunkat kirekesszük 
belőle, s csak annyit fűzünk hozzá, hogy Wehsal azóta kettőzött odaadással cipelte a barátságos 
Hans Castorp felöltőjét.
Ennyit Hans új asztaltársaságáról. A jobbján levő hely üres volt, illetőleg csak átmenetileg foglalták 
el, csupán néhány napra: egy hospitáns foglalta el, amilyen egykor ő maga is volt, családi látogató, 
a síkföldről érkező vendég és küldött, ha úgy akarjuk - egy szó mint száz: James Tienappel, Hans 
nagybátyja!
Kalandos érzés volt, hogy most egyszer csak a szülőföld képviselője és küldötte ül mellette, aki 
angol öltönye szövetében még frissen hordja magával a régi, elmerült előző élet légkörét, egy 
mélyen fekvő �felső világ" atmoszféráját. De így kellett ennek történnie. Hans Castorp titokban már 
régen várta a síkföld ilyesféle előretörését, még azt is kiszámította, ki lesz a felderítéssel megbízott 
személy, s amint most kitűnt, helyesen számította ki, ami, persze, nem is volt éppen nehéz, mert 
Péter, a tengerjáró, nemigen jöhetett számításba, Tienappel déd-nagybácsiról pedig mindenki 
tudhatta, hogy hat lóval sem lehet felvonszolni erre a vidékre, amelynek légnyomási viszonyai 
életveszélyesen fenyegették. Nem, nyilván csakis James lehetett az, aki hazai megbízásból utánanéz 
a kallódónak; Hans Castorp már régebben várta. De amióta Joachim hazament, és a családi körben 
beszámolt az itteni helyzetről, a támadás esedékessé, túlontúl esedékessé vált, s Hans Castorp ezért 
cseppet sem lepődött meg, amikor alig két héttel Joachim távozása után a portás táviratot nyújtott át 
neki, amely - mikor sejtelmekkel eltelve kinyitotta - James Tienappel küszöbönálló érkezését 
jelezte. Svájci földön akadt dolga, és ez alkalomból rászánta magát, hogy kiruccan Hans 
magaslataira. Holnapután érkezik.
�Jó - gondolta magában Hans Castorp. - Szép - gondolta magában. És még olyasvalamit is gondolt 
hozzá, mint: - Tessék csak!... Hiszen fogalmad sincs semmiről!" - szólt gondolatban a közeledőhöz. 
Egyszóval, higgadtan fogadta a hírt, és tüstént továbbadta Behrens udvari tanácsosnak meg az 
igazgatóságnak, szobát rezervált - Joachimé még rendelkezésre állt -, és két nappal a távirat vétele 
után, abban az órában, amelyben ő maga is érkezett annak idején, tehát este nyolc felé, már 
sötétben, ugyanazon a kemény ülésű járművön, amelyen Joachimot kikísérte, lekocsikázott 
DavosDorf állomására, hogy fogadja a síkföld küldöttét, aki azért jött, hogy rendet teremtsen.
Cinóbervörös arccal, hajadonfőtt, kabát nélkül állt a peronon, amikor a kisvonat bedöcögött, megállt 
nagybátyja fülkéjének ablaka alatt, és felszólította, hogy szálljon le, mert megérkezett. Tienappel 
konzul - mert James alkonzul volt, apját ezen a tiszteletbeli posztján is elismerésre méltóan 
tehermentesítette - jókedvűen szállt ki a vonatból, fagyoskodva burkolózott télikabátjába, mert az 
októberi este igazán hideg volt, kevés híján fagyott, és másnap hajnaltájt bizonyosan fagypont alá 
süllyed a hőmérő: derűs meglepetését a finom észak-nyugat német úr tartózkodó, rendkívül 
civilizált formái között menten közölte unokatestvérnek is beillő öccsével, nem győzte hangoztatni, 
mennyire meg van elégedve remek színével, majd észlelte, hogy a sánta gondoskodik helyette 
poggyászáról, és kiérkezve, Hans Castorppal együtt fölkapaszkodott a kocsi magas, kemény 
ülésére. Csillagokkal gazdagon kivert ég alatt utaztak, Hans Castorp hátravetette fejét, mutatóujját a 
levegőbe emelte, úgy magyarázta nagybácsi-unokabátyjának az égi mezőket, szóval, mozdulattal 
egybefoglalta majd az egyik, majd a másik tündöklő csillagképet, nevükön nevezte a bolygókat; 
James pedig ezalatt inkább kísérője személyét figyelte, mint a kozmoszt, és azt gondolta magában, 
hogy persze nem éppen lehetetlen és nem is egészen őrült dolog most, itt és nyomban a csillagokról 
beszélni, de
azért mégis elképzelhető lenne egynémely közelebb fekvő téma. Mióta ismeri ki magát odafenn 
olyan jól, kérdezte Hans Castorptól, mire az öcskös azt válaszolta, hogy ez az erkélyen való esti 
fekvőkúra eredménye, tavasszal, nyáron, ősszel és télen. - Hogyan? Éjnek idején kinn fekszik az 
erkélyen? - Ó, igen. És a konzul is kinn fekszik majd. Nem marad más hátra.
- Hogyne, természetesen - mondta James Tienappel udvariasan és kissé megrökönyödve. Nevelt 
fivére nyugodtan, egyhangúan beszélt. Hajadonfőtt, kabát nélkül ült mellette az őszi este majdnem-



fagyában. - Te nem is fázol? - kérdezte tőle James, mert ő maga bizony vacogott vastag 
posztókabátjában, és beszéde kapkodón s ugyanakkor szélütötten hangzott, mert a foga erős 
hajlandóságot mutatott a vacogásra.
- Mi nem fázunk - felelte Hans Castorp kurtán, határozottan.
A konzul nem győzte nézni Hans Castorpot, oldalról sandított rá. Unokaöccse nem érdeklődött az 
otthoni rokonok, ismerősök felől. A James közvetítette üdvözleteket, Joachiméit is - aki már 
bevonult ezredéhez, és sugárzik az örömtől és a boldogságtól - részvétlen köszönettel fogadta, s 
nem tudakolta tovább az otthoni körülményeket. Jamest nyugtalanította egy bizonytalan, 
meghatározhatatlan valami, amiről azt sem tudta megállapítani, öccséből indul-e ki, vagy belőle 
magából ered, az utas testi közérzetéből; tétován tekintett maga körül, anélkül hogy sokat láthatott 
volna a havasi tájból, s mélyen beszívta a levegőt, majd kilehelte, és pompásnak minősítette. 
Hogyne, jegyezte meg Hans Castorp, nem ok nélkül világhírű. Rendkívüli tulajdonságokkal 
rendelkezik. Fokozza az általános égést, mindazonáltal a szervezetben elősegíti a fehérjelerakódást. 
Képes meggyógyítani olyan betegségeket, amelyek mindenkiben lappanganak, de előbb erőteljesen 
napvilágra hozza őket, a szervezet általános felpezsdítésével mintegy ünnepi kitörésre készteti.
- Már engedje meg Hans Castorp: ünnepi?
- Föltétlenül. Nem vette-e még észre James, hogy minden betegség kitörésében van valami ünnepi, 
a testi vigasságnak egy fajtája? - Hogyne, terr-mészetesen - válaszolta a nagybácsi sietve, 
szófogadatlanul remegő állkapoccsal, és azután közölte, hogy nyolc napig maradhat, azaz egy hétig, 
tehát hét napig, de talán csak hat lesz belőle. Amint már mondotta, Hans Castorpot a minden 
várakozáson felül hosszúra nyúló kúra következtében kitűnő színben és erőbeli állapotban találja, s 
így azt reméli, hogy mindjárt vele együtt hazautazik.
- Nono, ne menjünk fejjel a falnak - válaszolta Hans Castorp. James bácsi jellemzően úgy beszél, 
mint a lentiek általában. Csak nézzen körül egy kicsit minálunk idefenn, élje bele magát a 
körülményekbe, majd mindjárt megváltoztatja a felfogását. Teljes gyógyulás a cél, minden a 
gyógyulás teljességén múlik, és Behrens a minap megint egy fél esztendőt sózott rá. Nagybátyja 
most már �te gyerek"-nek szólította, és megkérdezte, végképp megbolondult-e.
- Megbolondultál? - kérdezte. Elvégre is ötnegyed éve vakációzik, és most ehhez még egy fél 
esztendő? A mindenható Isten szerelméért, hisz az embernek nincsen annyi ideje! - Hans Castorp 
erre kurtán, fölényesen felnevetett a csillagokra. Bizony, az idő! Hát ami azt illeti, az emberi időt, 
erre nézve Jamesnek előbb revideálnia kell magával hozott fogalmait, mielőtt idefenn beleszólhat a 
dolgokba. - James Tienappel fogadkozott, hogy mindjárt másnap reggel szól egy komoly szót a 
tanácsos úrnak Hans érdekében.
- Tedd azt! - mondta rá Hans Castorp. - Beszélj vele, tetszeni fog neked. Érdekes ember, snájdig és 
melankolikus egyszerre. - Azután a Schatzalp-szanatórium fényeire mutatott, és közönyösen 
megemlítette a hullákat, amelyeket a bobpályán szállítanak le onnan.
Együtt vacsoráztak a Berghof-étteremben, miután Hans Castorp bevezette látogatóját Joachim 
szobájába, és időt adott neki, hogy egy kissé felfrissüljön az utazás után. H2CO-val fertőtlenítették 
a szobát, közölte nagybátyjával Hans Castorp - éppolyan alaposan, mintha lakója nem orvul utazott 
volna el, hanem távozása egészen más módon történt volna, nem exodus, hanem exitus formájában. 
És amikor nagybátyja ennek jelentését tudakolta, hanyagul válaszolt:
- Tolvajnyelv! Itteni kifejezési mód. Joachim dezertált, a zászlóhoz szökött, mert ilyen is van. De 
siess, hogy kapjunk még meleg ételt.
Így hát ott ültek a kedélyesen átmelegített vendéglőben egymással szemben, az emelvényen az 
ablaknál. A törpe pincérleány fürgén szolgálta ki őket, James egy palack burgundit rendelt, amelyet 
kosárkába fektetve tettek melléjük. Koccintottak, s élvezték, ahogy az enyhe tűz szétárad ereikben. 
A fiatalabbik férfi a fenti életről beszélt az évszakok változásában, az étterem bizonyos 
jelenségeiről, a pneumothoraxról, amelyet a jóindulatú Ferge esetével magyarázott, kiterjedvén a 
mellhártyasokk drasztikus szörnyűségeire; nem feledkezett meg a három színes ájulásról sem, 
amely Ferge urat megkörnyékezte, a szaglási hallucinációkról, amelyek a sokknál szintén szerephez 
jutottak, és a hahotáról, amely ájultában úrrá lett rajta. Egymaga vitte a társalgást; James evett-ivott, 
bőségesen, ahogyan megszokta, s méghozzá utazástól, levegőváltozástól megnövekedett étvággyal. 



Időnként azonban félbeszakította a táplálékfelvételt, ott ült, tele szájjal - még rágni is elfelejtett -, 
kést-villát tompaszögben a tányérra fektetve, mozdulatlanul, és merően nézte Hans Castorpot,
látszólag maga sem tudta, hogy nézi, és Hans Castorpot sem igen zavarta vele. Tienappel konzul 
gyér szőke hajjal fedett halántékán vastagon kiduzzadtak az erek.
Otthoni dolgokról nem esett szó, sem családi, személyes ügyekről, sem városi vagy üzleti 
dolgokról, sem a Tunder és Wilms hajó- és gépgyárról, amely még mindig a fiatal gyakornok 
belépésére várakozott, de ez természetesen olyan kevéssé állt a cég érdeklődésének homlokterében, 
hogy végül is kérdésessé vált, vajon egyáltalában várnak-e még reá. James Tienappel felvetette 
ugyan mindezeket a témákat kocsizás közben és azután, de valamennyi a földre hullott, és fekve 
maradt, holtan - lepattant Hans Castorp nyugodt, határozott, nem színlelt közönyéről; ez a furcsa 
érinthetetlenség, sebezhetetlenség az őszi este hűvösségével szemben való érzéketlenségére 
emlékeztetett, kurta nyilatkozatára: �Mi nem fázunk" - és talán ez volt az oka, amiért nagybátyja 
néha olyan állhatatosan rámeredt. A főnökasszonyról, az orvosokról is beszélt Hans Castorp, 
Krokowski doktor előadásairól, mert úgy esett, hogy James is jelen lehet az egyiknél, ha egy hétig 
marad. Ki mondta Hans Castorpnak, hogy nagybátyja hajlandó meghallgatni az előadást? Senki. 
Hans Castorp olyan nyugodtan, határozottan föltételezte, olyannyira megállapodásnak tekintette, 
hogy James kénytelen-kelletlen természetellenesnek érezte még a gondolatot is, hogy netán nem 
vesz részt benne, és sietve kibökött �hogyne, terr-mészetesen"-nel igyekezett megelőzni még a 
gyanút is, hogy ilyen elképesztő tervet forgatott volna elméjében. Ez volt éppen az a hatalom, 
amelyet Herr Tienappel határozatlanul bár, de kényszerítően érzett, s amely öntudatlanul is arra 
késztette, hogy öccsére meredjen - egyébként most már nyitott szájjal, mert orra légzőútjai 
elzárultak, holott addig legjobb tudomása szerint nem volt náthás. Hallgatta, ahogy öccse a 
betegségről beszél, amely itt a közös, mondhatni hivatásszerű érdeklődés középpontjában áll; 
beszélt a betegségre való hajlamról, a maga szerény, ámde hosszadalmas esetéről, az ingerről, 
amelyet a bacilusok a légcső elágazásaira meg a tüdőhólyagocskákra gyakorolnak, a gümő-
képződésről, az oldódó, mámorító mérgekről, sejtek bomlásáról és elsajtosodásáról, aminél azután 
az a kérdés, hogy elmeszesedés és kötőszövetes hegesedés útján megáll-e a folyamat, vagy pedig 
nagyobb felpuhult gócokká fajul, elharapózva lyukakat mar maga körül, és elpusztítja a 
megtámadott szervet. Tienappel konzul hallott a folyamat szertelenül meggyorsult, tüdővésznek 
nevezett változatáról, mely néhány hónap, sőt hét alatt exitushoz vezet, hallott pneumotómiáról, 
Behrens tanácsos e mesteri kézügyességgel űzött foglalkozásáról, tüdőirtásról, amilyent például egy 
nemrég érkezett súlyos betegen szándékoznak végrehajtani, egy eredetileg rendkívül bájos skót 
fiatalasszonyon, akit gangraena pulmonum, tüdőüszög támadott meg, belsejében feketészöld, 
pestises rothadás uralkodik, és egész nap porlasztott karbolsavoldatot lélegzik be, nehogy 
megtébolyodjék az önutálattól; és ekkor történt, hogy a konzul váratlanul és igen nagy 
megszégyenülésére - kipukkadt. Prüszkölve kibuggyant belőle a nevetés; a következő pillanatban 
persze rémülten észbe kapott, úrrá lett önmagán, köhögésbe fullasztotta hahotáját, és minden módon 
megpróbálta eltussolni a történteket - eközben egyébként megnyugvására (amely megnyugvás 
azonban a maga módján újfent nyugtalanságot szült) észre kellett vennie, hogy Hans Castorp 
egyáltalán nem hederít a balesetre, amely pedig semmiképp sem kerülhette el figyelmét; olyan 
nemtörődömséggel siklott el fölötte, amelyet nemigen lehetett tapintatnak, finomságnak, 
udvariasságnak minősíteni, hanem csakis közönynek és érinthetetlenségnek, a béketűrés valósággal 
kísérteties fokának - mintha már réges-rég elfelejtette volna, hogy ilyesféle jelenségeken 
megütközzék. Mindezek után a konzul - akár mert derültségkitörését utólag valami ok- és 
értelemfélével akarta álcázni, akár más titkos összefüggések következtében - egyszer csak 
váratlanul afféle klub- vagy férfibeszélgetést kezdett, halántékán egyre erősebben kidagadó erekkel 
egy úgynevezett chansonette-tol, azaz kupléénekesnőről kezdett beszélni, egy tűzrevaló fehérnépről, 
aki St. Pauliban űzi mesterségét, és temperamentumos bájaival, melyeket James részletesen ecsetelt, 
egészen lenyűgözte honi köztársaságuk férfitársadalmát. Nyelve kissé botladozott elbeszélés 
közben, de emiatt sem kellett röstelkednie, mert unokaöccse érthetetlen béketűrése szemlátomást 
erre a jelenségre is kiterjedt. Mindenesetre azonban lassacskán ráeszmélt, hogy az utazás fáradtsága 
elhatalmasodott rajta, ezért már fél tizenegy tájban az együttlét befejezését javasolta, és belsőleg 



igen kevéssé örvendezett, amikor a hallban még összetalálkoztak a többször említett Krokowski 
doktorral: a társalgó ajtajában ült, újságot olvasott, és unokaöccse bemutatta őket egymásnak. Az 
orvos férfiasan derűs megszólítására James jóformán semmi egyebet sem tudott válaszolni, mint 
�hogyne, terr-mészetesen", és boldog volt, amikor öccse, azzal az ígérettel, hogy másnap reggel 
bekopog érte, Joachim fertőtlenített szobájából az erkélyen át hazament a magáéba, ő pedig 
megszokott, elalvás előtti cigarettájával lefekhetett a katonaszökevény ágyába. Kis híján tűzvészt 
okozott, mert kétszer is elaludt, a parázsló dohányrudacskát szájában tartva.
James Tienappel, akit Hans Castorp hol James bácsinak, hol egyszerűen csak Jamesnek szólított, 
hosszú lábú, negyvenesforma úriember volt, angol szövetekbe, patyolat fehérneműbe öltözött, 
kanárisárga haja erősen ritkult, kék szeme feltűnő közel ült egymáshoz, szalmaszínű bajszát rövidre 
nyírta, félig leborotválta, kezét a lehető leggondosabban ápolta. Néhány esztendeje férj és apa lett, 
anélkül, hogy emiatt el kellett volna költöznie az öreg konzul Harvestehuder úti tágas villájából; 
felesége ugyanahhoz a társadalmi körhöz
tartozott, amelyhez ő maga, éppoly finom és civilizált volt, éppolyan halkan, gyorsan, hegyes-
udvariasan beszélt, mint ő. James odahaza erélyes, körültekintő és minden előkelősége mellett 
ridegen tárgyilagos üzletember volt, utazáson, idegen szokások területére érve azonban, például 
Dél-Németországban vagy egyebütt, bizonyos túlzott, hebehurgya előzékenységet öltött magára, az 
önmegtagadás udvarias és készséges hajlandóságát, amiben korántsem bizonytalanság nyilvánult 
meg önmaga kulturális életformájával szemben, hanem épp ellenkezőleg, rendíthetetlen zártságának 
erős tudata, s hozzá még az a kívánság, hogy leplezze arisztokratikus kötöttségeit, és még olyan 
életformák közt se mutasson megütközést, amelyeket lelke mélyén elképzelhetetleneknek talált. 
�Hogyne, persze, terr-mészetesen" - mondta sietve, nehogy valaki azt találja hinni róla, hogy 
úriember ugyan, de korlátolt. Ide fel, persze, pontosan körülhatárolt, konkrét küldetéssel érkezett, 
tudniillik azzal a megbízatással és szándékkal, hogy erélyesen utánanézzen a dolgoknak, késlekedő 
fiatal rokonát �kivágja a jégből", amint ezt magában kifejezte, és hazaszállítsa; mindamellett teljesen 
tudatában volt annak, hogy idegen területen működik, és már az első pillanatban megcsapta a 
sejtelem, hogy itt egy olyan világ, olyan erkölcsi szféra fogadta be vendégül, amely semmivel sem 
kevésbé zárt és magabiztos az övénél, sőt, még túl is tesz rajta e tekintetben; és így üzleti erélye már 
kezdettől fogva ellentétbe került jólneveltségével, mégpedig igen súlyos ellentétbe - mert a 
vendéglátó szféra magabiztossága valósággal nyomasztónak bizonyult.
Mindezt előre látta Hans Castorp, amikor nagybátyja táviratára hanyag �tessék csak"-kal válaszolt 
lelkében; ne higgyük azonban, hogy környezete jellemerejét tudatosan kihasználta nagybátyja ellen. 
Ahhoz réges-rég túlságosan része lett már ennek a világnak, s nem ő használta a világot támadója 
ellen, hanem megfordítva... Így hát tárgyi szempontból minden teljes egyszerűségben folyt, attól a 
perctől fogva, hogy a konzult első ízben csapta meg - unokaöccse személyéből eredően
- a homályos sejtelem, hogy küldetése kudarcra van ítélve, egészen a végső kifejlésig, amelyet Hans 
Castorp akarva, nem akarva mégis mélabús mosollyal fogadott.
Első nap reggeli után, mely alkalommal az őslakó megismertette a hospitánst a díszes 
asztaltársasággal, Tienappel konzul megtudta Behrens tanácsos úrtól, aki fekete-sápadt asszisztense 
kíséretében nyurgán és színesen bevitorlázott a terembe, hogy reggeli szónoki kérdésével - �Szépen 
aludtak?"
- tétován körülsétáljon benne, megtudta tehát a tanácsostól egyrészt, hogy ragyogó ötlet volt, hogy 
feljött elárvult unokaöccséhez, és egy kicsit elszórakoztatja szegénykét, másrészt azonban 
önérdekében is jól tette, mivel szemlátomást anémiás.
- Hogy ő, Tienappel, anémiás? - De még mennyire - válaszolta Behrens, és mutatóujjával lehúzta 
alsó szemhéját: - A legnagyobb mértékben! - jelentette ki. A tisztelt nagybácsi a lehető 
legbölcsebben cselekszik, ha néhány hétre szépen elnyújtózik az erkélyén, és általában minden 
tekintetben utánozza unokaöccse példáját. Ilyen egészségi állapotban az ember nem is tehet 
okosabbat, mint azt, hogy egy ideig úgy éljen, mint könnyű tuberculosis pulmonum esetében, amely 
egyébként mindig megállapítható.
- �Hogyne, terr-mészetesen" - mondta rá gyorsan a konzul, és még egy ideig buzgón, udvariasan, 
szájtátva nézett a sebesen elvitorlázó görnyedt tarkója után, míg öccse higgadtan, nemtörődöm 



fölénnyel állt mellette. Azután elandalogtak a folyóka melletti padhoz, mivel az adott helyzetben ez 
volt az egyetlen lehetséges, és azután James Tienappel megtartotta első fekvőkúráját, Hans Castorp 
irányítása mellett, aki útiplédje mellé kölcsönadta Jamesnek az egyik teveszőr pokrócát, hiszen a 
szép őszi verőfényben neki egy is bőségesen elég volt, s azután fogásról fogásra megtanította a 
betakarózás hagyományos művészetére - sőt, miután már szabályos múmiává göngyölte, simította a 
konzult, újra kicsavarta az egészet, hogy a konzullal most már önállóan, csak némi javítással és 
helyesbítő segítséggel, újra végigcsináltassa a hagyományos műveletet, végül megtanította, hogyan 
kell a vászonernyőt a székre erősíteni, és a nap állása szerint igazítani.
A konzul ékelődött. A síkföld szelleme még éberen élt benne, csúfolódott azon, amit itt tanult, mint 
ahogy már a kimért andalgáson is csúfolódott reggeli után. Mikor azonban meglátta a nyugodt, 
értetlen mosolyt, amellyel unokaöccse a tréfálkozást fogadta, ezt a mosolyt, amelyben az erkölcsi 
szféra teljes önmagába zárt biztonsága visszatükröződött, akkor nagyon megijedt, féltette üzleti 
energiáját, és gyorsan elhatározta, hogy a döntő megbeszélést a tanácsossal azonnal, mielőbb, még 
aznap délután megejti, amíg él benne saját szelleme, a lenti világ ereje; mert érezte, hogy mindez 
fogyton fogy, és a hely szelleme, önnön jólnevel tségével összefogva, veszedelmes páros ellenféllé 
válik.
Azt is érezte továbbá, hogy a tanácsos részéről fölösleges volt úgy a lelkére kötnie, hogy 
vérszegénysége miatt alkalmazkodjék a betegek életmódjához: ez ugyanis magától adódott, így 
látszólag nem is volt másképpen képzelhető, s a jól nevelt ember kezdettől fogva nemigen tudta 
megkülönböztetni, hogy ez mennyiben látszik csak így, Hans Castorp nyugalma és rendíthetetlen 
biztonsága következtében, és mennyiben tényleg és valóságosan nem lehetséges és nem képzelhető 
másként. Mi sem lehetett meggyőzőbb, mint az, hogy az első fekvőkúrát kiadós villásreggeli 
követte, ebből pedig önként adódott a második számú andalgás le �Platz"-ra, és ezután Hans Castorp 
ismét begöngyölte nagybátyját. Begöngyölte, erre nem volt
más kifejezés. És aztán ott hagyta feküdni az őszi napsütésben, egy fekvőszéken, mely 
vitathatatlanul, sőt, elismerésre méltón kényelmes volt - ott hagyta feküdni, ahogyan ő maga is 
feküdt, amíg a falrengető gong ebédhez nem hívta a páciensek körébe, ebédhez, mely elsőrangúnak, 
kifogástalannak és olyan bőségesnek bizonyult, hogy a hozzá csatlakozó fő fekvőkúra már több 
volt, mint külső szokás, egyenesen belső szükségletté vált, és személyes meggyőződésből végezte 
az ember. Így folytatódott minden vacsoráig, meg a vacsora utáni társas életig az optikai játékokkal 
fölszerelt szalonban; az ember igazán semmit sem hozhatott fel egy napirend ellen, amely ilyen 
szelíden és magától értetődőn érvényesült, és még akkor sem eshetett volna ellene kifogás, ha a 
konzul bírálóképességét nem csökkenti furcsa közérzete, amelyet nem akart ugyan éppenséggel 
rossznak nevezni, de kimerültség és izgalom kínos keverékét alkotta, kellemetlen forró- és 
hidegérzetekkel párosulva.
A Behrens tanácsossal való várva várt megbeszélést a szolgálati úton próbálták megszervezni: Hans 
Castorp megkérte a fürdőmestert, a fürdőmester továbbította kérését a főnökasszonyhoz, s 
Tienappel konzul ez alkalomból megismerkedett a különös hölggyel, olyasformán, hogy 
Mylendonk kisasszony megjelent nála az erkélyen, a konzult épp fekvőkúrán találta, és furcsa 
szokásaival erősen próbára tette a tehetetlen hengerré göngyölt úr jólneveltségét. A tisztelt emberfia 
- közölte James Tienappellal -, legyen szíves néhány napig türelmesen várni, a tanácsos úr el van 
foglalva, műtétek, általános kivizsgálások - keresztényi alapelvek szerint a szenvedő emberiség 
előnyben, és mivel ő állítólag egészséges, akár akarja, akár nem, meg kell szoknia, hogy itt nem ő 
az első, hanem illik szerényen háttérbe vonulnia és várakoznia. Egészen más lenne a helyzet, ha 
netán vizsgálatra jelentkeznék - amin ő, Adriatica, a maga részéről nem is lepődnék meg; nézzen 
csak rá az emberfia, igen, így, nézzen vele farkasszemet, a tekintete, lám, fátyolos és bizonytalan, és 
ahogy itt fekszik, mindent összevéve, határozottan úgy tetszik, mintha nem volna minden a 
legszebb rendben - mintha nem volna egészen tiszta, értse meg jól; és végeredményében vajon 
vizsgálatra vagy pedig magánbeszélgetésre jelentkezik-e a tanácsos úrnál? Ez utóbbira, terr-
mészetesen, magánbeszélgetésre, válaszolta a fekvő vendég nyomatékosan. - Nos, akkor várjon, 
amíg értesítik. Magánbeszélgetésekre ritkán ér rá a tanácsos úr.
Egy szó mint száz, minden másképp történt, mint ahogyan James elképzelte, és a főnökasszonnyal 



való beszélgetés tartósan megrendítette egyensúlyát. Ahhoz túlságosan civilizált volt, hogy 
udvariatlanul a szemébe mondja öccsének - akinek rendíthetetlen nyugalmából világosan kitűnt, 
mennyire egynek érzi magát a fenti jelenségekkel -, hogy milyen elrettentőnek találta ezt a némbert; 
mindössze azt a kérdést kockáztatta meg óvatosan, hogy a főnökasszony, ugye, roppantul eredeti 
hölgy, amiben Hans Castorp rövid, elgondolkozó légbe tekintés után félig-meddig igazat adott neki, 
és azzal a kérdéssel válaszolt, hogy Mylendonk kisasszony nem adott-e el neki egy hőmérőt. 
�Nekem? Nem... miért, ez a szakmája?" - felelte a nagybácsi ... De a legrémesebb az egészben az 
volt, hogy Hans Castorp arckifejezéséből világosan látszott: akkor sem csodálkozott volna, ha 
megtörténik az, amit kérdezett. �Mi nem fázunk" : ez volt arcára írva. A konzul azonban fázott, 
állandóan fázott, az arca pedig égett, és azon tűnődött, ha a főnöknő valóban hőmérőt ajánl, ő 
bizonyosan visszautasítja, pedig ez talán nem is lett volna helyes, mert hiszen civilizált ember nem 
használhatja a másét, például az öccséét.
Így múlt el néhány nap, négy vagy öt. A küldött élete síneken gördült, azokon a síneken, amelyeket 
számára lefektettek, s teljességgel elképzelhetetlennek látszott, hogy másképp is gördülhetne. A 
konzul élményeket, tapasztalatokat szerzett, ne lessük meg ezenközben. Egy napon Hans Castorp 
szobájában megpillantott egy fekete üveglapocskát; miniatűr faragott festőállványra támasztva állt a 
sublóton, egyéb személyes jellegű csecsebecsék között, amelyekkel a szoba lakója kicsinosította 
takaros otthonát; amikor fölemelte és a fény felé tartotta a lapocskát, kitűnt, hogy fényképnegatív.
- Mi ez? - kérdezte a nagybácsi a tárgyat vizsgálva... A kérdés indokolt volt! A portrénak nem volt 
feje, emberi felsőtest csontvázát ábrázolta ködös húsburokban, női felsőtestet, amint felismerte.
- Ez? Emléktárgy - válaszolta Hans Castorp, amire a nagybácsi csak ennyit szólt: �Pardon!", a képet 
visszatette a festőállványra, és gyorsan eltávolodott tőle. Ez csak egyetlen példa ama négy vagy öt 
nap élményeiből és tapasztalataiból. Krokowski doktor előadását is meghallgatta, mivel a 
távolmaradás elképzelhetetlennek látszott. Ami pedig a Behrens tanácsos úrral való 
magánbeszélgetést illeti, hetednapra ezt is elérte. Lerendelték, és reggeli után leszállt az alagsorba, 
elszántan, hogy komoly szót vált az orvossal unokaöccséről és annak időpazarlásáról.
Amikor feljött, meghökkent hangon kérdezte:
- Hallottál már ilyet?
De világos, Hans Castorp már �ilyet" is hallott, ettől sem fázik... James ezért elhallgatott, és öccse 
kevéssé feszült érdeklődésére csak ennyit válaszolt: �Semmi, semmi" - de attól az órától fogva új 
szokást vett fel: összehúzta szemöldökét, összecsücsörítette száját, és elnézett valamerre rézsút 
felfelé, majd hirtelen mozdulattal a másik oldalra fordította fejét, és a leírt módon az ellenkező 
irányba nézett... Talán a
Behrensszel folytatott megbeszélés is másképp zajlott le, mint ahogyan a konzul elképzelte? Talán 
végül nemcsak Hans Castorpról esett szó, hanem őróla, James Tienappelról is, és így a megbeszélés 
elveszítette magánbeszélgetés jellegét? Viselkedéséből erre lehetett következtetni. Derűsnek 
látszott, sokat fecsegett, ok nélkül nevetett, és öklével minduntalan oldalba bökte unokaöccsét, 
�hahó, öreg fiú!" felkiáltással. És közbe-közbe megint az a pillantás, előbb emide, aztán hirtelen 
amoda. Igaz, tekintete határozottabb utakon is járt, asztalnál csakúgy, mint szolgálati sétáikon meg 
az esti társaságban.
A konzul eleinte ügyet sem vetett egy bizonyos Frau Redischre, egy lengyel nagyiparos feleségére, 
aki az azidőtt távollevő Frau Salomon meg a falánk, szemüveges diák asztalánál ült. Frau Redisch 
valóban nem volt több átlagos fekvőcsarnoki hölgynél, alacsony, molett, barna asszony volt, nem 
mai csirke, kissé deresedő hajú, de kellemes kis tokával, élénk barna szemmel megáldva. 
Civilizáltság tekintetében persze korántsem volt a síkföldön hátrahagyott Tienappel konzulnéhoz 
fogható. Ámde vasárnap este, vacsora után a hallban, a konzul - hála a gyöngyözött, kivágott fekete 
estélyiruhának, amelyet a hölgy viselt - felfedezte, hogy Frau Redischnek mellei vannak, 
tompafehér, erősen összepréselt női mellei, amelyeknek kettős osztódásába eléggé mélyen be 
lehetett látni, és ez a fölfedezés lelke mélyéig megrendítette és föllelkesítette az érett, előkelő férfit, 
mintha valami sosem látott, sosem sejtett újdonságról volna szó. Addig mesterkedett, amíg sikerült 
megismerkednie Frau Redischsel, sokáig diskurált vele, előbb állva, majd ülve; és dudorászva ment 
lefeküdni aznap este. Másnap Frau Redisch már nem viselt gyöngyözött, fekete estélyiruhát, hanem 



eltakarta idomait, de a konzul tudta, amit tudott, és hű maradt benyomásaihoz. A szolgálati 
andalgáson megleste a hölgyet, és társalkodva sétált mellette, egyéni, buzgó és bájos modorban 
feléje fordulva és hajolva; asztalnál az egészségére ivott, s a hölgy ezt viszonozta, mosolyogva 
villantván ki aranykoronáit, melyek több fogát borították. Unokaöccsével beszélgetve a konzul 
egyenesen �isteni nő"-nek nevezte Frau Redischt, majd ismét éneklésben tört ki. Hans Castorp 
mindezt higgadtan, békésen tűrte, s olyan képet vágott hozzá, mintha mindennek így kellene lennie. 
Az idősebb rokon tekintélyét azonban nem öregbítette ez a magatartás, és küldetéséhez sem igen 
illett.
Az étkezés, amelynél Tienappel konzul Frau Redischre emelte poharát, mégpedig két ízben: először 
a halragunál és másodszor a sörbetnél, történetesen éppen az volt, amelyet Behrens tanácsos úr 
Hans Castorpék asztalánál költött el; felváltva hospitált a hét asztalnál, a teríték az asztalfőn mindig 
neki volt fenntartva. Óriási kezét tányérja előtt összekulcsolta, úgy ült ott féloldalt felhúzódó 
bajuszkájával Herr Wehsal meg a púpos mexikói közt, az utóbbival spanyolul beszélgetett - mert 
minden nyelven tudott, még törökül és magyarul is -, és könnyben úszó, véreres kék szemével 
nézte, ahogy Tienappel konzul felköszönti Frau Redischt bordóiboros poharával. Később, az étkezés 
folyamán a tanácsos kisebb előadást tartott, James buzdította erre, aki az asztal másik végéről 
kapásból azt a kérdést intézte hozzá, hogy milyen az, amikor az ember feloszlik. Hiszen a tanácsos 
úr a test tudományát tanulta, a test a szakmája, ő úgyszólván a test fejedelme, ha szabad magát így 
kifejeznie, s most mondja el, milyen az, amikor a test feloszlik.
- Mindenekelőtt felpukkad a hasa - válaszolta a tanácsos, az asztalra könyökölt, és összekulcsolt 
keze fölé hajolt. - Ott fekszik a gyaluforgácson meg a fűrészporon, és a gázok, tetszik tudni, a gázok 
feldagasztják, a hasa hatalmasan felfúvódik, olyasformán, mint a békáké, amikor komisz kölykök 
levegőt fújnak beléjük... a végén aztán olyan lesz, mint a léggömb, és ezt a nagy feszültséget a 
hasfal végül nem bírja ki, fölreped. Phű, ettől aztán megkönnyebbül, úgy tesz, mint Iskariótes Júdás, 
amikor leesett a fáról. Kiömlik a belseje. No, ezek után voltaképpen megint szalonképessé válik. Ha 
szabadságot kapna odalent, meglátogathatná a hátramaradottait, és nemigen okozna 
megbotránkozást. Ezt úgy mondják, hogy kibűzlötte magát. Ha az ember azután a levegőre megy, 
még tűrhetően daliás fickó lesz belőle, mint azok a palermói polgárok, akik a Porta Nuova-i 
kapucinusok katakombáiban lógnak. Szárazon, elegánsan lógnak ott, és köztiszteletnek örvendenek. 
Csak azon múlik, hogy előbb kibűzlötték magukat.
- Hogyne, terr-mészetesen - mondta rá a konzul. - Nagyon köszönöm! - Másnap reggelre pedig 
eltűnt.
Eltűnt, elutazott, a hajnali kisvonattal elpöfögött a síkföldre, természetesen úgy, hogy előbb 
elintézte ügyeit - hogy is volna másképpen képzelhető! Kiegyenlítette számláját, megfizette az 
orvosi vizsgálat honoráriumát, unokaöccsének egy árva szót sem szólva, nagy titokban 
összecsomagolta két kézikofferét - nyilván késő este vagy hajnaltájt, amikor mindenki aludt -, és 
mikor Hans Castorp a reggeli órájában belépett nagybátyja szobájába, üresen találta.
Csípőjére tette a kezét, és azt mondta: �Lám, lám." Ekkor történt, hogy arcára mélabús mosoly 
rajzolódott ki. �Hát így" - mondta bólogatva. Itt valaki kereket oldott. Hanyatt-homlok, néma 
sietségben, mintha meg kellene ragadnia egy soha vissza nem térő pillanat elhatározóképességét, s 
ezt a pillanatot egy világért sem lenne szabad elszalajtania, bedobálta kofferébe a holmiját, és 
elillant - egyedül, nem másodmagával, tisztes küldetését nem teljesítve, mégis boldogan, hogy 
legalább egymaga megmenekült - James bácsi, a tisztes úriember megszökött a síkföld zászlajához. 
Szerencsés utat!
Hans Castorp nem mutatta senkinek, hogy nem tudott rokoni látogatója küszöbönálló elutazásáról, 
nem mutatta kivált a sántának, aki a konzult az állomásra kísérte. A Bodeni-tóról James lapot írt 
öccsének, mondván, hogy táviratot kapott, amelynek értelmében üzleti ügyben haladéktalanul 
vissza kellett utaznia a síkföldre, s nem akarta zavarni öccsét. Udvarias hazugság. �További kellemes 
tartózkodást kívánok" - írta. Mi volt ez, gúny? Akkor nagyon is erőltetett gúnyolódás volt, 
állapította meg magában Hans Castorp, mert nagybátyja valószínűleg nem volt éppen tréfás és 
gúnyolódó hangulatban, amikor fejest ugrott ebbe az elutazásba, hanem észrevette, belsőleg, a 
helyzet elképzelésében és rémületében elsápadva észrevette, hogy ha most, nyolcnapos 



fenntartózkodás után visszamegy a síkföldre, már jó ideig hibásnak, természetellenesnek és 
megengedhetetlennek fogja érezni, hogy reggeli után nem indul szolgálati andalgásra, s utána nem 
fekszik ki horizontálisan a szabad levegőre rituálisan pokrócokba göngyölve, hanem ehelyett 
irodájába megy. És ez a riasztó észrevétel volt szökése közvetlen okozója.
Így végződött a síkföld kísérlete, hogy visszavigye a távol maradó Hans Castorpot. A fiatalember 
világosan érezte, hogy a kísérlet teljes kudarca - melyet egyébként előre látott - döntő jelentőséggel 
határozta meg a lentiekkel való kapcsolatát. A síkföld részéről vállvonogató, végleges lemondást 
jelentett, Hans Castorp számára pedig a tökéletes szabadságot, amelytől most már meg sem 
remegett a szíve.
OPERATIONES SPIRITUALES
Leo Naphta egy kis faluból származott, a galíciai-volhíniai határról. Apja, akiről megbecsüléssel 
emlékezett meg - nyilván abban a tudatban, hogy hovatovább épp eléggé kinőtt eredeti világából, 
hogy jóindulatúan ítélkezhessen fölötte -, apja sajhet volt, azaz sakter, ez a hivatás nagymértékben 
különbözött a keresztény mészárosétól. Emez iparos és üzletember volt, Leo apja azonban 
korántsem volt az. Hivatalos személy volt, méghozzá egyházi jellegű. A rabbi vizsgáztatta istenes 
tevékenységében, a rabbi hatalmazta fel rá, hogy a vágómarhát Mózes törvénye szerint, a Talmud 
előírásának megfelelőn ölje le, és Elia Naphta, akinek kék szeme, fia leírása szerint, csillagfényt 
sugárzott, és átszellemült békességet árasztott, maga is papos lett kissé; lényének ünnepélyessége 
arra emlékeztetett, hogy a régi időkben az állatok levágása csakugyan a papok dolga volt. Leo vagy 
Leib, ahogy gyermekkorában nevezték, néha megnézhette, amint apja rituális hivatását gyakorolta 
az udvarán, egy atléta testalkatú fiatal zsidó mesatnesz segítségével - a szőke körszakállas, 
csenevész Elia még cingárabbnak, még légiesebbnek tűnt föl mellette -, látta, ahogy apja a 
megnyűgözött, összekötözött, de el nem kábított állatra emelte nagy sakterkését, és mélyen bevágott 
nyakcsigolyái táján, míg a segéd a kiömlő, gőzölgő vért fogta fel gyorsan telő tálakban; a kis Leib e 
színjátékot azzal a gyermeki pillantással fogadta magába, amely az érzékelhetőn át a lényegbe 
hatol, s a csillagszemű Elia fiának valószínűleg kiváltságos mértékben jutott osztályrészéül. Tudta, 
hogy a keresztény mészáros köteles a jószágot tagló vagy balta csapásával elkábítani, mielőtt 
leszúrja, s ezt azért írták elő, hogy elejét vegyék az állatkínzásnak meg a kegyetlenkedésnek; apja 
azonban, noha sokkalta gyengébb és bölcsebb azoknál a fajankóknál s ráadásul csillagszemű, mint 
azok közül egyik sem, a törvény szerint cselekszik, midőn Isten teremtményét elkábítatlanul vágja 
le, és hagyja elvérezni, míg összeesik. A gyermek Leib úgy érezte, az otromba gojim módszerét 
lompos és profán jóindulat hatja át, nem adja meg a szentségesnek azt a tiszteletet, mely apja 
eljárásának ünnepélyes részvétlenségében fejeződik ki - és az áhítat képzete így a kegyetlenség 
képzetével fonódott össze számára, éppúgy, mint ahogy fantáziájában a patakzó vér szaga és 
látványa összekapcsolódott a szent és szellemi eszméjével. Mert tisztán láthatta, hogy apja nem 
azért a brutális élvezetért választotta véres mesterségét, amely a csupa izom keresztény fickókat 
vagy akár saját zsidó segédjét vonzotta, hanem - légies testalkata mellett - csupáncsak szellemi 
tartalma miatt, csillagszemei értelmében.
Elia Naphta valóban töprengő, elmélkedő természet volt, a Tórát nemcsak tanulmányozta, hanem 
bírálni is merészelte, a rabbival vitatkozott, sőt nemegyszer veszekedett tételei fölött.
Különleges személyiség hírében állt a környéken, mégpedig nemcsak hitsorsosai között; úgy hitték, 
többet tud, mint más, egyrészt jámborabbul, másrészt azonban olyan módon, amely nincs egészen 
rendjén, és egy kissé félelmetes. Valami szabálytalan, szektás szellem lebegett körülötte, Istent 
nevén nevező Bál Sém vagy caddik, azaz csodatevő hírében állt, s egy ízben csakugyan 
megszabadított egy asszonyt csúf kiütésétől, máskor egy fiút görcsrohamaitól, mégpedig vérrel és 
ráolvasással. De épp ez a nimbusza lett a veszte, vakmerő vallásosságának nimbusza, amelyben 
mesterségének vérszaga is szerephez jutott. Mert egy népi felzúdulás alkalmával, két keresztény 
gyermek rejtélyes halála által okozott tomboló pánikban, Elia szörnyű végre jutott; felszegezve, 
keresztre feszítve találták égő háza ajtaján, mire sorvadásos és máskor örökké ágyban fekvő 
felesége öt gyermekével, a kis Leibbel és négy testvérével, karját égnek emelve és jajveszékelve 
elmenekült az országból.
Hála Elia gondoskodásának, a megtiport család nem volt teljesen nincstelen, amikor egy vorarlbergi 



kis városkában végre menedéket talált; Frau Naphta a pamutfonodában kapott munkát, ott 
dolgozott, amennyire és amíg ereje engedte, a nagyobb gyermekek pedig elemi iskolába jártak. 
Ennek az intézménynek a szellemi színvonala megfelelt Leo testvérei értelmi képességeinek és 
szükségleteinek, őt magát, a legidősebbiket azonban korántsem elégítette ki. Anyjától a tüdőbaj 
csíráját örökölte, apjától pedig légies testalkatán kívül rendkívüli elmét kapott örökül, s szellemi 
képességei már korán fennhéjázó ösztönökkel, nagyra törő becsvággyal, előkelőbb életformák 
heves áhítozásával párosultak, és szenvedélyesen hajtották, hogy kitörjön származásának 
szférájából. Az iskola mellett a tizennégy-tizenöt esztendős fiú üggyel-bajjal szerzett könyvek 
segítségével táplálta elméjét, s képezte tovább szellemét, szabálytalanul, türelmetlenül. Néha 
olyasmit gondolt és nyilvánított, hogy betegeskedő édesanyja fejét ferdén válla közé húzta, és 
tanácstalanul széttárta két kiaszott kezét. Lényével, válaszaival vallásoktatás közben felhívta 
magára a körzeti rabbi figyelmét; ez a jámbor és tanult ember magánnövendékévé fogadta, és 
formális ösztönét a héber és a klasszikus nyelvek oktatásával, logikai hajlamát pedig matematikai 
irányítással elégítette ki. A jóember azonban gonosz köszönetet aratott; hovatovább kiderült, hogy 
kígyót melengetett kebelén. Úgy történt itt is, mint annak idején Elia Naphta és a rabbija között; 
nem fértek meg egymással, tanár és tanítvány között vallási és filozófiai súrlódásokra került sor, az 
ellentétek egyre mélyültek, és a derék írástudó elképzelhetetlenül sokat szenvedett a fiatal Leo 
lázongásától, bíráló és kétkedő szellemétől, örökös ellentmondásától, metsző dialektikájától. Ehhez 
járult, hogy Leo szőrszálhasogató éleselméjűsége, felforgató szelleme újabban forradalmi színezetet 
öltött: ismeretséget kötött egy szociáldemokrata képviselő fiával és magával a képviselővel, s a 
tömegek e hősének hatása politikai ösvényre vezette érdeklődését, társadalomkritikai irányba terelte 
logikai szenvedélyét; olyan szólamokat hangoztatott, amelyektől a maga lojalitását féltve őrző derék 
talmudistának égnek állt a haja, és amelyek végképp megdöntötték tanár és tanítvány egyetértését. 
Egy szó mint száz, odáig jutottak, hogy a mester eltaszította Naphtát, örökre kitiltotta 
dolgozószobájából, s ez ráadásul épp akkortájt történt, amikor Leo anyja, Ráhel Naphta, halálos 
ágyán feküdt.
Akkortájt esett azonban az is, közvetlenül édesanyja halála után, hogy Leo megismerkedett 
Unterpertinger atyával. A tizenhat éves fiú magánosan ült egy padon az úgynevezett 
Margaretenkopf parkjában; a Margaretenkopf a városkától nyugatra magaslott az Ill partján, és 
tágas, derűs kilátás nyílt innét a Rajna völgyére - ott ült hát Leo, borús és keserű gondolatokba 
merülve, sorsán, jövőjén töprengve, amikor a �Hajnalcsillag"-nak nevezett Jézus-társasági 
nevelőintézet tantestületének egy sétáló tagja melléje telepedett a padra, kalapját maga mellé tette, 
világi-papi öltözéke alatt keresztbe vetette a lábát, és némi breviáriumolvasás után beszélgetésbe 
elegyedett az ifjúval; a beszélgetés csakhamar rendkívül élénkké alakult, és eldöntötte Leo sorsát. 
Világlátott, művelt ember volt a jezsuita, szenvedélyes pedagógus, emberismerő és lélekhalász; 
fölfigyelt az első pontosan és gúnyosan artikulált mondatokra, amelyekkel a nyomorúságos zsidó 
fiú válaszolt kérdéseire. Éles, gyötrődő szellemiséget érzett meg belőlük, tovább hatolva bámulatos 
tudásra és kaján, pallérozott gondolkodásra bukkant, amelyet a fiatalember lerongyolt külseje csak 
annál meglepőbbé tett. Marxról beszéltek, akinek Tőké-jét Leo Naphta olcsó kiadásban 
tanulmányozta, Marxról Hegelre terelődött a szó, és kitűnt, hogy az ifjú Hegeltől vagy Hegelről is 
eleget olvasott, hogy néhány figyelemre méltó megjegyzést tehessen róla. Akár a paradoxonra való 
hajlama tette, akár udvarias szándék vezette - Hegelt �katolikus" gondolkozónak nevezte; és a páter 
mosolygó kérdésére, hogy mivel indokolja ezt, hiszen Hegel mint porosz állami filozófus 
tulajdonképpen igazából és lényegileg protestánsnak számít, Naphta azt válaszolta, éppen az 
�államfilozófus" szó bizonyítja, hogy vallási értelemben, ha persze nem is egyházi dogmatikus 
értelemben, igaza van, amikor Hegelt katolikusnak mondja. Ugyanis (ezt a kötőszót különösen 
kedvelte Naphta, diadalmasan és kérlelhetetlenül hangzott a szájából, és szeme felvillant üvege 
mögött, valahányszor alkalmazta), ugyanis a politikainak a fogalma lélektanilag összekapcsolódik a 
katolikusnak a fogalmával, egy kategóriát alkotnak, s ez a kategória magába foglalja mindazt, ami 
objektív, tevékeny, tevőleges, megvalósítható, kifelé ható. Ezzel szemben áll a misztikából eredő 
pietista, protestáns szféra. A jezsuita rendben - tette hozzá - nyilvánvalóvá válik a katolicizmus 
politikus, pedagógiai jellege: ez a rend mindenkor sajátos működési területének tekintette az 



államvezetés művészetét és a nevelést. Végül megemlítette Goethét, aki a pietizmusban 
gyökerezett, és mindenképpen protestáns volt ugyan, mégis volt egy erősen katolikus oldala, 
objektivizmusából és tevékenységi tanából eredően: védelmezte a fülbegyónást, és mint nevelő 
majdnem jezsuita volt.
Akár azért hozta fel Naphta mindezt, mert hitt benne, akár azért, mert szellemesnek találta, akár 
végül azért, hogy hallgatója szája íze szerint beszéljen, mint afféle szegény, aki hízelegni 
kényszerül, és jól kiszámítja, mi használhat, mi árthat neki - a páter mindenesetre kevesebbet 
törődött Naphta nyilatkozatainak igazságértékével, mint az átfogó okossággal, amelyről 
tanúskodtak; a beszélgetés tovább szövődött, a jezsuita csakhamar értesült Leo személyi 
körülményeiről, és a találkozás azzal végződött, hogy felszólította, látogassa meg a pedagógiumban.
Így esett, hogy Naphta beléphetett a Stella Matutiná-ba, amelynek tudományos és társadalmi 
szempontból egyaránt igényes légköre már jó ideje felcsigázta vágyát és képzeletét, mi több: e 
sorsfordulattal új tanárt, pártfogót nyert, aki sokkalta alkalmasabb volt rá, hogy megbecsülje és 
fejlessze lényét, új mestert, kinek természettől hűvös jósága nagyvilági jártasságon alapult, és 
Naphta hevesen vágyott rá, hogy behatoljon élete körébe. Mint sok más szellemes zsidó, Naphta 
ösztönös forradalmár volt és egyben ösztönös arisztokrata; szocialista volt, és ugyanakkor arról 
ábrándozott, hogy része legyen valamely büszke és előkelő, exkluzív és törvényes életformában. 
Első nyilatkozata, amelyet egy katolikus teológus jelenléte kicsiholt belőle - igaz, analitikus és 
összehasonlító köntösbe öltöztetett -, szerelmi vallomás volt a római egyházhoz intézve, mert ezt az 
egyházat előkelő és egyben szellemi hatalomnak, tehát antimateriális, valóságellenes és 
evilágellenes, azaz forradalmi hatalomnak érezte. Ez a hódolat őszinte volt, és lelke legközepéből 
fakadt; mert amint kifejtette, a zsidóság földitárgyilagos irányzatánál, szocializmusánál, politikai 
szelleménél fogva, sokkal közelebb áll a katolikus szférához, sokkal rokonabb vele, mint a 
protestantizmus a maga elmerülési vágyában és misztikus szubjektivitásában; ennek következtében 
egy zsidó megtérése a római egyház kebelébe szellemileg föltétlenül természetesebb folyamat, mint 
egy protestánsé.
Az elárvult, elhagyatott Naphta, aki összekülönbözött eredeti vallásközössége pásztorával, s 
azonfelül minden porcikájával tisztább levegő után vágyott, olyan életformák után, amelyekre 
képességei feljogosították, a törvényszabta vallásválasztási kort réges-rég elérte, és oly 
türelmetlenül készséges volt a vallásváltoztatásra, hogy �felfedezőjé"-nek nem is kellett azzal 
fáradnia, hogy ezt a lelket vagy helyesebben ezt a rendkívüli koponyát megnyerje hitvallásának. 
Leo már a keresztség felvétele előtt a páter közbenjárására ideiglenes szállást, testi és lelki 
táplálékot kapott a �Stellá"-ban. Átköltözött az intézetbe; fiatalabb testvéreit a legnagyobb lelki 
nyugalommal, a szellemi arisztokrata érzéketlenségével átengedte a szegénygondozásnak, és olyan 
sorsra bízta őket, amilyent csekélyebb tehetségük megérdemelt.
A nevelőintézet területe, terepe éppoly tágas volt, mint épületei, amelyekben csaknem négyszáz 
növendék fért el. Erdők és legelők tartoztak hozzá, vagy féltucat játszótér, mezőgazdasági épületek, 
istállók több száz tehén részére. Nevelőintézet, mintagazdaság, sportakadémia, tudósképző iskola és 
a múzsák temploma volt egyben, mert a színház és a zene sem hiányzott soha. Nagyúri és 
ugyanakkor klastromi volt az életmód. Fegyelmével és előkelőségével, derűs halkságával, 
szellemiségével és jólápoltságával, változatos napi beosztása pontosságával kedvezett Leo 
legmélyebb ösztöneinek. Túláradóan boldog volt. A kitűnő étkeket tágas refektóriumban szolgálták 
fel (a refektóriumban csakúgy, mint az intézet folyosóin beszédtilalom érvényesült), a terem 
közepén magas katedrán egy fiatal prefektus ült, és felolvasással szórakoztatta az étkezőket. Naphta 
lángoló buzgalommal tanult, és gyenge tüdeje ellenére mindent megtett, hogy délután játékban, 
sportban is megállja a helyét. A pedagógus atyákat nyilván megörvendeztette az áhítat, amellyel 
naponta a reggeli misét hallgatta, és vasárnap az ünnépi nagymisén részt vett. Nem kevésbé 
kielégítő volt Naphta társadalmi magatartása. Ünnepnap délután, kalács és bor élvezete után a 
többiekkel együtt glédában ment sétálni, állógalléros szürke-zöld egyenruhában, nadrágján sáv, 
fején katonás kis sapka.
Hálás elragadtatással észlelte, milyen kíméletesen kezelik származását, újsütetű kereszténységét, 
személyi viszonyait általában. Látszólag senki sem tudta, hogy ingyenes növendéke az intézetnek. A 



házi törvények is elterelték pajtásai figyelmét arról, hogy Naphtának nincsen sem családja, sem 
hazája. Élelmiszer- és nyalánkságcsomagok küldése általában tilos volt. Ami mégis érkezett, azt 
elosztották, Leo is kapott belőle. Az intézet kozmopolita mivolta szerencsésen megakadályozta, 
hogy faji jellege feltűnést keltsen. Voltak ott egzotikus vidékről származó fiatalok, dél-amerikai 
portugálok, akik �zsidósabb"-nak látszottak nála, s így ez a fogalom elsikkadt. Az etióp herceg, akit 
Naphtával egy időben vettek föl, éppenséggel gyapjas hajú néger típus volt, s mégis roppantul 
előkelő.
A retorikai osztályban Leo abbeli óhajtását nyilvánította, hogy teológiát akar tanulni, hogy majdan 
beléphessen a rendbe, ha erre méltónak ítélik. Ennek az lett a következménye, hogy a �második 
internátus"-ból, melynek költségvetése és életmenete szerényebb volt, áttették az �első"-be. Attól 
fogva asztalnál inasok szolgálták ki, hálófülkéje az egyik oldalon a sziléziai von Harbuval-Chamaré 
gróféval volt szomszédos, a másik oldalon a modenai marchese di Rangoni-Santacrocéé-val. A 
gimnáziumot ragyogó eredménnyel végezte, és elhatározásához híven, a nevelőintézeti életet 
felcserélte a szomszédos tisisbeli rendház novícius életével, amely telve volt szolgáló alázattal, 
néma alárendeltséggel és vallásos gyakorlattal; mindez a korai középkor fanatikus elképzeléseit 
idéző nagy szellemi gyönyörűséggel töltötte el a fiatal Naphtát.
Egészsége azonban megrendült, nem annyira közvetlenül a novíciusélet szigorúsága által, mert 
hiszen ebből nem hiányzott a testi felüdülés, hanem inkább belülről. A nevelési praktikák, 
amelyeknek szenvedő alanya volt, okosságukban és leleményességükben megfeleltek személyes 
hajlamainak, és ugyanakkor kihívták azokat. Napjait és éjszakái egy részét különféle 
lelkigyakorlatokkal töltötte, és e lelkiismereti vizsgálatok, elmélkedések, mérlegelések, 
kontemplációk közepette kaján és szenvedélyes vitatkozó szelleme ezerféle nehézségbe, 
ellentmondásba, vitába keveredett. Kétségbeesése, noha ugyanakkor nagy reménysége volt
lelkiatyjának, és a derék páternek ugyancsak befutott ádáz dialektikus szenvedélyével, örök 
kétkedésével. Ad haec quid tu? [21] - kérdezte szemüvegét villogtatva ... és a sarokba szorított páter 
mit tehetett volna egyebet, imádságra buzdította, hogy elnyerje lelki nyugalmát. - Ut in aliquetum 
gradum quietis in anima perveniat. [22] - Ez a �nyugalom" azonban, ha valaki elérte, az önálló lelki 
élet teljes eltompulásában, puszta eszközzé válásban állt, s Naphta testvér e szellemi értelemben 
vett temetői béke kísérteties külsőségeit sok üres tekintetű fiziognómiában tanulmányozhatta 
környezetében; ezt elérnie sosem sikerülhet, hacsak nem testi roncsolódás útján.
Fölöttesei szellemi rangja mellett tanúskodott, hogy Naphta meggondolásai és kifogásai semmiképp 
sem csorbították tekintélyét szemükben. Kétéves noviciátusa végén a Páter Provinciális magához 
hívatta Naphtát, elbeszélgetett vele, és engedélyezte felszentelését; és az ifjú skolasztikus, aki már 
felvette a négy kisebb rendet, tudniillik az ajtónálló, akolitus lektor és ördögűző rendjét, letette a 
�közönséges" fogadalmat, és így már végleg a rendhez tartozott, elvonult a hollandiai Falkenburg-
kollégiumba, hogy ott megkezdje teológiai tanulmányait.
Húszesztendős volt akkor, s három évvel később öröklött baja a kedvezőtlen éghajlat meg a 
szellemi erőfeszítések hatására olyannyira előrehaladt, hogy további ottmaradása életét fenyegette 
volna. Tüdővérzést kapott, ez nagyon megijesztette fölötteseit; utána hetekig lebegett élet és halál 
között, s mihelyt úgy-ahogy talpra állt, visszaküldték oda, ahonnan jött. Abban az intézetben, 
amelynek növendéke volt, most prefektus lett, a növendékek felügyelője, a klasszikus nyelvek és a 
filozófia tanára. Az efféle működés beiktatása amúgy is kötelező volt az előírás szerint, csak éppen 
hogy utána általában visszamentek a kollégiumba, hogy ott folytassák és lezárják a hétesztendős 
teológiai stúdiumot. Naphta testvér azonban ezt nem tehette. Tovább betegeskedett; orvosa és 
fölöttesei egyaránt úgy ítélték, hogy egyelőre a legjobb számára, ha itt teljesít szolgálatot, a jó 
levegőn, mezőgazdasági munkálatokkal váltogatva tanári működését. Felvette ugyan az első 
nagyobb rendet, s elnyerte a jogot, hogy vasárnap az ünnepi nagymisén az episztolát énekelje; e 
jogát egyébként nem gyakorolta, mert híján volt minden zenei tehetségnek, másodszor pedig, mert 
betegesen fátyolos hangja kevéssé volt alkalmas az éneklésre. Subdiaconusnál többre azonban nem 
vitte, nem érte el a diaconusi rendet, s még kevésbé az áldozópapi felszentelést; és mivel 
tüdővérzése megismétlődött, s láza sem akart szűnni, felköltözött ide hosszabb kúrára a rend 
költségére. Ez a kúra immár hatodik esztendeje húzódott, már-már alig volt kúrának nevezhető, 



inkább kategorikus életfeltétellé vált számára a magaslati ritka levegő, s ezt az állapotot csak 
kevéssé álcázta némi latin-tanárkodás a beteggimnáziumban...
Ezt a történetet további részletekkel egyetemben Hans Castorp magától Naphtától tudta meg 
beszélgetés közben, amikor meglátogatta selyemcellájában, hol egymaga, hol pedig asztaltársai, 
Ferge meg Wehsal társaságában (mert őket is bevezette Naphtához) - vagy szolgálati andalgás 
közben, ha találkozott vele, és együtt zarándokoltak vissza a �Falu"-ba; alkalomszerűen értesült 
minderről töredékekben vagy összefüggő elbeszélések alakjában, és a maga részéről rendkívül 
figyelemre méltónak ítélte, sőt Fergét meg Wehsalt is arra ösztökélte, hogy figyelemre méltónak 
lássák, amire szívesen hajlandók voltak, noha Ferge szerényen emlékeztette rá társait, hogy tőle 
távol áll minden magasabbröptű téma (mert csupán a mellhártyasokk élménye emelte valaha is a 
legigénytelenebb emberi színvonal fölé); Wehsalt ellenben szemlátomást örömmel töltötte el egy 
valaha elnyomott egyén szerencsés pályafutása, mely most megtorpant ugyan - hogy a fák ne 
nőjenek az égig -, és látszólag megrekedt a közös testi bajban.
Hans Castorp a maga részéről sajnálta ezt a megtorpanást, büszkén és aggódva gondolt a becsületes 
Joachimra, aki hősi erőfeszítéssel széttépte Rhadamanthys szívós beszédszövevényét, és leszökött 
zászlóaljához; most is úgy áll ott Hans Castorp elképzelésében, a zászló rúdjába kapaszkodva, 
jobbja három ujját esküre emelve. Naphta is fölesküdött egy zászlóra, őt is ilyesféle kötelékbe 
vették fel, legalábbis így fejezte ki, amikor Hans Castorpnak elmagyarázta rendje szellemét; de 
Naphta a maga eltéréseivel és kombinációival szemlátomást kevésbé volt hű a zászlajához, mint 
Joachim a magáéhoz, noha Hans Castorp, a civil, a béke gyermeke, a cidevant [23] vagy leendő 
jezsuitát hallgatva, megerősödött abbeli nézetében, hogy mindketten - Naphta és Joachim - 
kölcsönösen tetszéssel szemlélhetik a másik hivatását, és a magukéval rokonnak érezhetik. Mert 
katonai rend volt mind a kettő, az egyik csakúgy, mint a másik, mégpedig többféle szempontból: az 
�aszkézis" és a rangsorolás, az engedelmesség és a spanyol becsület szempontjából. Kivált az utóbbi 
érvényesült erősen Naphta rendjében, hiszen valóban Spanyolországból származott ez a rend, 
eredetileg spanyol nyelven fogalmazták meg fegyelmi szabályait (nem volt nehéz párhuzamba 
állítani velük azt a szabályzatot, amelyet később a porosz Frigyes adott ki hadseregének), amiért is 
Naphta elbeszélései és oktatásai közben sűrűn használt spanyol kifejezéseket. Így beszélt a dos 
banderas-ról, a két zászlóról, amely alatt a seregek, a pokolbéli meg az egyházi, felsorakoznak a 
nagy ütközetre; emez Jeruzsálem környékén Jézus Krisztusnak, a jók capitan generalpnak 
parancsnoksága alatt, a másik pedig Babylon síkságán, ahol Lucifer a caudillo vagy vezér... A 
�Hajnalcsillag"-intézet is igazából kadétiskola volt, növendékei �divíziókba" voltak osztva és 
egyházi-katonai bienséance-ban, fegyelemben nevelték őket, amelyet talán a
�keménygallér" és a �spanyol nyakfodor" kapcsolatának lehetett nevezni. A becsület és kitüntetés 
eszméje, amely Joachim rendjében oly fényes szerepet játszott, Hans Castorp megállapítása szerint 
világosan kidomborodott ott is, ahol Naphta betegsége miatt, sajnos, nem sokra vitte. Ha az ember 
hihetett elbeszéléseinek, a rend megannyi becsvágyó tisztből állt, valamennyit az az egy gondolat 
éltette, hogy a szolgálatban kitüntesse magát. (Insignes esse: így mondták latinul.) Alapítójuk és 
első generálisuk, a spanyol Loyola tanítása és szabályzata szerint többet tettek, nagyszerűbb 
szolgálatot teljesítettek, mint mindazok, akik csupáncsak józan eszük parancsának 
engedelmeskedtek. A rend tisztjei ex supererogatione végezték munkájukat, azaz �túlteljesítették", 
tudniillik nemcsak hogy éppen ellenálltak a test lázadásának (rebellioni carnis), ami magában véve 
nem több, mint amit minden átlagos, józan eszű ember megtehet, hanem harcosan szembeszálltak 
az érzéki hajlamokkal, a világiassággal és az önszeretettel, még olyan dolgokban is, amelyek 
mindközönségesen megengedettek. Mert harcba szállni az ellenséggel, agere contra, tehát támadni 
több és tiszteletre méltóbb, mint csupán védekezni és ellenállni (resistere). Az ellenséget gyengíteni 
és megtörni! - így szól a szolgálati szabályzat, és szerzője, a spanyol Loyola, ezen a ponton megint 
csak egyetértett Joachim capitan generaljával, a porosz Frigyessel és harci szabályaival: �Támadni! 
Támadni!" - �Rámászni az ellenségre!" - �Attaquez donc toujours!"
Leginkább pedig abban egyezett meg Naphta világa Joachiméval, ahogyan a vérről vélekedtek, meg 
abban az axiómájukban, hogy senki se tartóztassa kezét a vérontástól; ebben szóról szóra egyetértett 
a két világ, a két rend és hivatás, s a béke gyermekének bizony tanulságos volt hallgatnia, ahogy 



Naphta harcias középkori szerzetes-típusokról beszélt: aszkézisben kimerülve, s amellett telve 
egyházi nagyravágyással, nem kímélték a vért, hogy mihamarabb megvalósítsák a civitas Dei-t, 
Isten államát, a természetfölötti világ uralmát; templárius lovagokról is beszélt, akik inkább akartak 
meghalni harcban a hitetlenek ellen, mint az ágyban, és nem bűnnek, hanem legfőbb dicsőségnek 
tartották, hogy Krisztusért öljenek vagy megölessenek. Még szerencse, ha Settembrini nem volt 
jelen az effajta diskurzusoknál, mert akkor megint csak adta a zavaró kintornást, és békéről 
fuvolázott; pedig hát ott volt a szent nemzeti és civilizációs háború Bécs ellen, amelyet korántsem 
tagadott meg, noha Naphta, persze, éppen ezt a szenvedélyét és gyengéjét sújtotta gúnyos 
megvetéssel. Valahányszor az olasz ilyen érzelmektől hevült, Naphta afféle keresztény 
világpolgárságot vonultatott fel ellene, hazájának nevezett minden országot, és ugyanakkor egyet 
sem nevezett annak, és metsző éllel idézte egy Nickel nevű jezsuita generális szavát, mely szerint a 
honszeretet �pestis, a keresztény felebaráti szeretet biztos halála".
Mondanunk sem kell, Naphta az aszkézis nevében bélyegezte pestisnek a honszeretetet - mert mi 
mindent nem értett ezen a szón, mi minden nem ellenkezett nézete szerint az aszkézissel meg az 
istenállammal! Nemcsak a családhoz, a hazához való ragaszkodás ellenkezett vele, hanem az 
egészséghez és az élethez való ragaszkodás is: és éppen ezt a ragaszkodást vetette a humanista 
szemére, amikor az olasz békéről-boldogságról fuvolázott; a test szerelmével, amor carnalís-szal, a 
testi kényelem - commoda corporis - szeretetével vádolta házsártosan, a szeme közé vágta, hogy 
nyárspolgári vallástalanság a legcsekélyebb fontosságot is tulajdonítani életnek és egészségnek.
Ezekből a nézeteltérésekből fejlődött ki egy napon, nem sokkal karácsony előtt a nagy kollokvium 
egészségről és betegségről, egy havas sétán le a �Telep"-re és vissza. Valamennyien részt vettek 
benne: Settembrini, Naphta, Hans Castorp, Ferge ésWehsal; mind kissé lázasak voltak, kábultak és 
egyben izgatottak a sétától, beszédtől a fagyos magaslati levegőben, kivétel nélkül hajlamosak 
voltak a reszketésre, és akár tevékenyen vettek részt a beszélgetésben, mint Naphta és Settembrini, 
akár inkább befogadóan viselkedtek, és csak rövid közbeszólásokkal kísérték az eszmecserét, egytől 
egyig oly lelkesen és buzgón merültek belé, hogy néha önfeledten megálltak, és elmélyedő, 
handabandázó, összevissza beszélő csoportot alkotva elzárták a járdát, mit sem törődve az idegen 
járókelőkkel, akik kénytelenek voltak nagy ívben megkerülni őket, s olykor ugyancsak megálltak, 
füleltek és hüledezve hallgatták kicsapongó elmefuttatásaikat.
A vita tulajdonképpen Karen Karstedtből indult ki, a szegény, kisebesedett ujjú Karenből, aki 
nemrégiben meghalt. Hans Castorp mit sem tudott állapota hirtelen rosszabbodásáról és exitusáról; 
szívesen részt vett volna temetésén, bajtársiasságból, és mert saját bevallása szerint általában 
szerette a temetéseket. De az idefent szokásos tapintat úgy hozta magával, hogy későn értesült 
Karen eltávozásáról, amikor a fiatal lány végleg horizontális helyzetet foglalt el a félrecsapott 
hósapkás gyermekisten kertjében. Requiem aeternam... Hans Castorp néhány meleg szóval 
emlékezett meg róla, mire Herr Settembrini gúnyosan nyilatkozott Hans emberbaráti 
tevékenységéről, látogatásairól Leila Gerngrossnál, az üzleties szellemű Rotbeinnél, a �túltöltött" 
Zimmermann-nénál, Tous-les-deux kérkedő fiánál, meg a kínlódó Natalie von Mallinckrodt-nál, és 
még utólag is megbotránkozott a drága virágokon, amelyekkel a mérnök ennek a siralmas és 
nevetséges hadnak kifejezte hódolatát. Hans Castorp válaszul rámutatott, hogy hiszen a 
virágküldemények címzettjei - egyelőre Frau von Mallinckrodt és a Teddy gyerek kivételével - 
valóban és komolyan meghaltak, amire Settembrini megkérdezte, hogy ettől netán tiszteletre 
méltóbbakká váltak-e. Mégiscsak van valami, válaszolta
Hans Castorp, amit úgy nevezhetnénk, hogy keresztényi hódolat a nyomorúság előtt. És mielőtt 
még Settembrini rendre utasíthatta volna, Naphta a jó cselekedetek jámbor túlzásairól kezdett 
beszélni, amelyeket a középkor látott valaha, a fanatikus és odaadó betegápolás bámulatos eseteiről: 
királylányok csókolgatták bélpoklosok bűzhödt sebeit, szántszándékkal megfertőzték magukat 
leprával, és így keletkezett fekélyeiket rózsáknak nevezték; megitták a vizet, amellyel a betegek 
gennyező sebeit mosták, és utána kijelentették, hogy soha még semmi úgy nem ízlett nekik 
életükben.
Settembrini hányingert mímelt. Nem is a képek és képzetek fizikai fertelme forgatja fel a gyomrát - 
mondotta -, hanem a tevékeny emberszeretetnek az a tébolyodott, torz felfogása, mely mindebből 



kiviláglik. Majd kiegyenesedett, visszanyerte derűs méltóságát, és az emberbaráti gondoskodás 
korszerű, haladó formáiról beszélt, a járványok diadalmas visszaszorításáról, szembeállította ama 
borzalmakkal az új kor higiéniáját, szociális reformjait, valamint az orvostudomány vívmányait.
Ezekkel a polgári szempontból tiszteletre méltó tényekkel azonban - válaszolta Naphta - nemigen 
tehettek volna szolgálatot az általa felidézett évszázadoknak, mégpedig egyik résznek sem: a 
betegeknek és nyomorultaknak éppoly kevéssé, mint az egészségeseknek és boldogoknak, mivel ez 
utóbbiak nem annyira szánalomból, mint inkább lelki üdvösségükért vitték végbe irgalmas 
cselekedeteiket. Az eredményes szociális reformok tudniillik emezeket megfosztották volna legfőbb 
önigazolásuktól, amazokat pedig szent állapotuktól. Szegénység és betegség állandó fenntartása 
tehát mindkét rész érdekeit szolgálta, s ez a felfogás mindaddig érvényben marad, amíg a tisztán 
vallásos nézőpont fenntartható.
Aljas nézőpont, jelentette ki Settembrini; ez a felfogás oly nevetségesen ostoba, hogy szinte röstell 
ellene hadakozni. Mert a �szent állapot" eszméje, meg az, amit a mérnök úr nem éppen eredeti 
módon �a nyomorúság előtt való keresztényi hódolatnak" nevezett, merő csalás, tévedésen alapszik, 
hibás elképzelésen, lélektani baklövésen. A szánalom, amelyet az egészséges a beteg iránt érez és 
tiszteletté dagaszt, mert nem tudja elképzelni, hogy adott esetben ő maga hogyan tudna ehhez 
hasonló szenvedést elviselni - ez a szánalom erősen túlzott, nem illeti meg a beteget, gondolkodási 
és fantáziahiba eredménye, mert az egészséges a maga átélési módját tulajdonítja a betegnek, és azt 
képzeli, hogy a beteg mintegy egészséges ember, akinek egy beteg kínjait kell elviselnie, márpedig 
ez merőben téves. A beteg: beteg, a beteg ember minden sajátságával és módosult átélési 
képességével; a betegség úgy átszabja a maga emberét, hogy boldogulnak egymással, van itt 
mindenféle csökkent érzékelési képesség, kihagyás, kegyelmi narkózis, a természetnek mindenféle 
szellemi és erkölcsi alkalmazkodó és könnyebbségi intézkedése, amelyekről az egészséges 
együgyűen megfeledkezik. A legjobb példa erre ez a gyülevész mellbeteg népség idefenn a maga 
könnyelműségével, ostobaságával és léhaságával, a gyógyulni-akarás teljes hiányával. Egy szó mint 
száz, ha a tisztelve szánakozó egészséges maga is megbetegszik, és már nem egészséges többé, 
majd meglátja, hogy a betegség föltétlenül sajátos állapot ugyan, de korántsem szent és tiszteletre 
méltó állapot, és hogy erősen túlbecsülte komolyságát.
Anton Karlovics Ferge ezen a ponton tiltakozott, megvédelmezte a mellhártyasokkot mindennemű 
ócsárlással és tiszteletlenséggel szemben. Hogyan, túlbecsülték volna az ő mellhártyasokkját? Ezt 
már mégiscsak kikéri magának! Ádámcsutkája jóindulatú bajsza fel-le ugrált, úgy tiltakozott 
mindannak lekicsinylése ellen, amin ő akkor keresztülment. Ő csak egyszerű ember, biztosítási 
ügynök, távol áll tőle minden magasabb röptű téma, már ez a beszélgetés is messze meghaladja 
látóhatárát. De ha Settembrini úr netán a mellhártyasokkra is kiterjeszti véleményét, erre a 
kénkőbűzzel egybekötött csiklandó-pokolra meg a három színes ájulásra, akkor igazán engedelmet 
kér, és köszöni szépen! Mert itt aztán szó sem lehet csökkent érzékelési képességről meg kegyelmi 
narkózisról meg fantázia-hibákról, ez a legcudarabb élmény ezen a világon, és aki nem tapasztalta, 
az fogalmat sem alkothat arról a...
jó, jó, mondta rá Settembrini, Ferge úr kollapszusa egyre nagyszerűbbé válik, minél több idő telt el 
azóta, Ferge úr hovatovább úgy viseli, mint dicsfényt. Ő, Settembrini, nem sokra becsüli az olyan 
beteget, aki csodálatra tart igényt. Maga is beteg, és nem is kevéssé; de színlelés nélkül meri 
állítani, hogy ezért inkább szégyelli magát. Egyébként személytelenül beszél, általános filozófiai 
értelemben, és amit a beteg meg az egészséges szervezet átélési, érzékelési módja között fennálló 
különbségről mondott, az igenis épkézláb megállapítás, gondoljanak csak az urak az elmebetegekre, 
például a hallucinációkra. Ha jelenlegi kísérőinek egyike, például a mérnök úr vagy Herr Wehsal, 
ma este, alkonyatkor, a szoba sarkában megpillantaná boldogult atyjaurát, s az ránézne, 
megszólítaná, akkor az illető úr elszörnyedne ettől a megrendítő, észbontó élménytől, kételkedni 
kezdene érzékei épségében, józan eszében, és indíttatva érezné magát, hogy csakhamar kiköltözzék 
szanatóriumi szobájából, és elmeorvosi kezelésbe vonuljon. Nemde? Hanem a mókás ebben a 
dologban éppen az, hogy az urakkal ez nem történhet meg, mivel épelméjűek. De ha mégis 
megtörténnék, akkor elméjük nem volna ép, hanem beteg, és a jelenségre nem úgy reagálnának, 
mint az egészséges ember, tehát iszonyattal és meneküléssel, hanem úgy fogadnák, mint a világ 



legtermészetesebb dolgát, és beszélgetésbe elegyednének a kísértettel, ahogyan a hallucinálók 
szoktak; és azt hinni, hogy a hallucinálónak
olyan ijedelmet okoz a hallucinációja, mint az egészségesnek, ez éppen a nem beteg fantáziának az 
a tévedése, amelyről szó van.
Settembrini úr roppant mókásan, plasztikusan beszélt a szoba sarkában megjelenő atyáról. 
Valamennyien nevettek rajta, még Ferge is, noha sértette pokolbeli kalandjának lebecsülése. A 
humanista kihasználta az általános élénkséget, hogy tovább vitassa, elemezze a hallucinálók s 
általában a pazzó-k [24] tiszteletre-nem-méltóságát; az effajta emberek, mondotta, nagyon is sokat 
engednek meg maguknak, pedig akárhányszor hatalmukban állna, hogy bolondságuknak gátat 
vessenek, ahogy ő maga tapasztalta elmekórházi látogatásai alkalmával. Ha az orvos vagy az idegen 
látogató megjelenik a küszöbön, a hallucináló többnyire abbahagyja a fintorgást, a handabandázást 
vagy a zavaros beszédet, és tisztességesen viselkedik mindaddig, amíg tudja, hogy figyelik; azután 
pedig nyomban megint elhagyja magát. Mert a bolondság bizony sok esetben csak annyit jelent, 
hogy a beteg elhagyja magát, ezért lesújtó bánatban menedékül szolgál, a gyenge egyéniség ezzel 
védekezik olyan súlyos sorscsapások ellen, amelyeket tiszta értelemmel nem bírna és nem merne 
elviselni. Csakhogy ezzel aztán igazán mindenki előállhatna, és ő, Settembrini, sok bolondot 
kijózanított - legalábbis átmenetileg - puszta tekintetével, meg azzal, hogy hóbortjaival 
szembeszegezte a kérlelhetetlen tiszta értelmet...
Naphta gúnyosan kacagott, Hans Castorp pedig váltig bizonygatta, hogy szó szerint elhiszi 
Settembrini úrnak, amit mondott. Ha elképzeli, ahogy Settembrini úr a bajusza alatt mosolyog, és 
kérlelhetetlen értelemmel farkasszemet néz az elmeháborodottal, akkor bizony megérti, hogy a 
szerencsétlen kénytelen-kelletlen összeszedte magát, és a józanságnak megadta a kellő tiszteletet, 
noha Settembrini úr megjelenését valószínűleg kellemetlenül zavarónak érezte... De Naphta is járt 
elmegyógyintézetben, tisztán emlékezett az egyik effajta intézmény �dühöngő-osztályán" tett 
látogatására, és ott olyan képek, olyan jelenetek tárultak a szeme elé, hogy - Uramisten! - 
Settembrini úr értelmes pillantása, kijózanító hatása sem igen számított volna, valósággal dantei 
jelenetek voltak ezek, iszony és kínszenvedés groteszkül borzalmas képei, meztelen őrültek a tartós 
fürdőben, a szorongás és a rémület merev tompultságában, némelyek fennhangon jajgattak, mások 
karjukat égnek emelve, tátott szájjal hahotáztak, és hahotájukban a pokol minden kínja keveredett...
- Ahá - bólintott Ferge, és bátorkodott e helyütt megemlíteni saját rémséges nevetését, amelyet 
elbódultakor kiöklendezett.
Összefoglalva: Settembrini úr kérlelhetetlen pedagógiája végképp csődöt mondott volna a �dühöngő-
osztály" látomásai előtt; az effélére a vallásos áhítat borzongásával reagálni föltétlenül 
emberségesebb, mint az a gőgös és józan ész vezérelte erkölcsbíráskodás, amellyel a mi 
fényességes nap-lovagunk és Vicarius Salomonis-unk a tébolyt kezeli...
Hans Castorp nem ért rá a címekkel foglalkozni, amelyekkel Naphta ezúttal illette Settembrini urat. 
Futólag elhatározta, hogy az első adandó alkalommal utánajár a dolognak. Egyelőre azonban a 
folyó beszélgetés teljes mértékben lekötötte figyelmét; Naphta ugyanis éppen azokat az általános 
irányelveket taglalta metsző élességgel, amelyek a humanistát arra indítják, hogy elvileg az 
egészséget dicsőítse, a betegséget pedig tőle telhetően gyalázza és lekicsinyelje - amely 
állásfoglalás mindenesetre figyelemre méltó, és szinte dicséretesnek mondható önlebecsülésről 
tanúskodik, lévén Settembrini úr maga is beteg. Magatartása, mely semmivel sem kevésbé hibás 
azáltal, hogy oly végtelenül méltóságteljes, abból ered, hogy szinte vallásos áhítattal tiszteli az 
emberi testet, holott ez az áhítatos tisztelet csak akkor volna indokolt, ha a test még Istentől való 
eredeti állapotában leledzenék és nem a lealjasodás állapotában - in statu degradationis. Mert 
halhatatlannak teremtetett, ámde természete elfajult, s az eredendő bűn által romlásba és fertelembe 
süllyedt, halandóvá és rothadóvá lett, és imigyen nem tekinthető egyébnek, csupán a lélek 
tömlöcének és büntetőzárkájának, és csak arra alkalmas, hogy a szemérem és a zavar érzését keltse, 
pudoris et confusionis sensum, ahogyan Szent Ignác mondotta.
Hans Castorp itt felkiáltott: ezt az érzést köztudomásúan a humanista Plotinos is kifejezte! De 
Settembrini úr kezét erélyes lendülettel feje fölé dobta, és felszólította Hans Castorpot, ne keverje 
össze a szempontokat, és érje be a hallottak befogadásával.



Naphta pedig ezenközben a keresztény középkor áhítatát, amellyel a testi nyomorúságot szemlélték, 
a vallásos helyeslésből vezette le, amellyel e nyomorúságnak adóztak. A test fekélyei ugyanis 
nemcsak a test elesettségét szemléltették, hanem vallásos elégtételt szerző, épületes módon fejezték 
ki a lélek mérgezett romlottságát is; a testi virulást ezzel szemben tévútra vezető, a lelkiismeretet 
sértő jelenségnek tekintették, amelyet fölöttébb tanácsos volt eltagadni azzal, hogy az ember mélyen 
megalázkodott a betegség előtt. Quis me liberabit de corpore mortis huius? Ki szabadít meg e 
halálnak testéből? Imigyen szól a szellem hangja, mely mindörökké az igazi emberiség hangja 
marad.
Ó, nem, ez az éjszakai sötétség hangja, legalábbis Settembrini úr megindultan előadott nézete 
szerint - olyan világ hangja, melyben még nem kelt föl az értelem és az emberiesség napja. Igen, ha 
testi személye mérgezett is, szellemét sikerült eléggé tisztán és fertőzetlenül tartania ahhoz, hogy a 
klerikális Naphtával tetszetős
módon szembeszálljon a test dolgait illetően, és kifigurázza a lelket. Odáig ment, hogy az emberi 
testben Isten igazi szentélyét ünnepelte, amire Naphta azzal válaszolt, hogy e szövedék nem egyéb, 
mint függöny lelkünk és az örökkévalóság között, ennek következményeképpen Settembrini 
egyszer s mindenkorra eltiltotta őt az �emberiség" szó használatától - és így tovább.
Fagyott, gémberedett arccal, hajadonfőtt, gumiszövetből készült sárcipőjükben rótták az utcát, hol a 
járdát felmagasító, keményen csikorgó, hamuval felszórt hóréteget taposva, hol az úttest puha 
hótömegeiben gázolva, Settembrini hódprémes, kurta télikabátban, melynek gallérja, kézelője 
helyenként olyan szőrtelenre kopott, hogy szinte rühösnek látszott, mégis elegánsan viselte, Naphta 
pedig hosszú, zárt, fekete kabátban, melynek csupán bélése volt szőrme, kifelé azonban mit sem 
mutatott ebből; ekképpen vitatkoztak ezekről az átfogó elvekről, mintha legszemélyesebb ügyükről 
volna szó, s ezenközben gyakorta megesett, hogy nem is egymáshoz fordultak, hanem Hans 
Castorphoz, az, aki éppen beszélt, neki adta elő ügyét, érvelését, s ellenfelére csupán fejével vagy 
hüvelykujjával bökött. Hans Castorp kettejük között haladt, fejét erre-arra fordítva hol az egyiknek 
adott igazat, hol a másiknak, vagy megállt, s felsőtestét ferdén hátrahajlítva, bélelt kecskebőr 
kesztyűjében gesztikulálva önálló, persze meglehetősen kezdetleges véleményt kockáztatott meg, 
Ferge és Wehsal pedig hármójuk körül keringtek, hol előttük, hol mögöttük lépkedtek, sőt, olykor 
egy sorban velük, míg a forgalom ismét meg nem bontotta sorukat.
Közbevetett megjegyzéseik hatására a vita konkrétabb tárgyakra tért, gyors egymásutánban, és 
valamennyiük egyre élénkülő részvételével sorra került az elhamvasztás, a testi fenyítés, a 
kínvallatás, a halálbüntetés. A testi fenyítés kérdését Ferdinand Wehsal vetette föl, és ez az 
érdeklődés illett hozzá, legalábbis Hans Castorp nézete szerint. Senkit sem lepett meg, hogy 
Settembrini az emberi méltóságra hivatkozva, ékes szavakkal tiltakozott e gyalázatos eljárás ellen, a 
nevelésben csakúgy, mint az igazságszolgáltatásban; éppígy nem volt meglepő, de komor 
orcátlanságában mégis meghökkentett mindenkit, hogy Naphta pártját fogta a botozásnak. Szerinte 
képtelenség itt emberi méltóságról beszélni, hiszen igazi méltóságunk a szellemben vagyon és nem 
a testben, s mivel a lélek nagyon is hajlik rá, hogy minden életkedvét a testből szívja, a testnek 
okozott fájdalom mindenképpen alkalmas eszköz arra, hogy elvegye a lélek kedvét az érzéki 
gyönyöröktől, s a testből mintegy visszakergesse a szellembe, helyreállítsa ennek uralmát. A 
verésben, korbácsolásban mint fegyelmező eszközben valami különösen megalázót látni: fölöttébb 
ostoba kifogás. Szent Erzsébetet gyóntatóatyja, Konrád von Marburg, vérig korbácsolta, lelke 
ezáltal, miként a legenda mondja, �révületbe esvén", az angyalok �harmadik karában" részesedett, 
maga Szent Erzsébet pedig egyszer megvesszőzött egy szegény öregasszonyt, aki álmos volt a 
gyónáshoz. Ki merészelné barbárnak, embertelennek bélyegezni az önkorbácsolást, amelyet 
bizonyos szerzetesrendek és szekták tagjai, valamint mély lelki életet élő egyének általában azért 
űznek, hogy megerősítsék magukban a szellemi princípiumot? Az a hit, hogy a testi fenyítés 
törvényes eltörlése bizonyos, önmagukat előkelőnek képzelő országokban igazi haladást jelent, 
határozottan nevetséges, annál nevetségesebb, minél rendíthetetlenebb.
Nos, annyit föltétlenül el kell ismerni, kottyant közbe Hans Castorp, hogy a test és szellem 
ellentétén belül a test kétségkívül a gonosz, ördögi elvet testesíti meg... testesíti meg, haha, igen, 
megtestesíti, mivel hát a test természetesen természet - természetesen természet, ez se rossz! -, és a 



természet a szellemmel, az értelemmel való ellentétében határozottan gonosz, misztikusan gonosz, 
mondhatná az ember, ha tudása és műveltsége alapján meg meri kockáztatni ezt a kijelentést. Ha 
pedig az ember megmarad ezen a nézőponton, akkor ebből egyenesen következik, hogy a testtel 
ennek megfelelően kell bánni, tudniillik olyan eszközökkel kell fegyelmezni, amelyeket - ha az 
ember újra megkockáztat egy merészebb kijelentést - szintén misztikusan gonoszoknak 
nevezhetünk. Ki tudja, talán ha egy Szent Erzsébet lett volna Herr Settembrini oldalán akkor, 
amikor testi gyengesége megakadályozta benne, hogy elutazzék Barcelonába, a haladó erők 
kongresszusára...
Nevettek mindahányan, és amikor a humanista már-már felcsattant, Hans Castorp gyorsan arról a 
verésről kezdett beszélni, amit ő kapott valaha: gimnáziuma alsóbb osztályaiban még dívott ez a 
büntetés, a sarokban ott állt a nádpálca, a tanárok nem emeltek ugyan rá kezet, társadalmi 
meggondolásokból, de egy erősebb osztálytársa, egy nagy kamasz, egyszer megverte, a hajlékony 
pálcával alaposan megcsapkodta combját meg harisnyás lábszárát, és ez gyalázatosan fájt, 
komiszul, felejthetetlenül, valósággal misztikusan fájt: szégyenletes, csukló zokogásra fakadt, 
patakzottak a könnyei dühében, kínzó megalázottságában; később olvasta is valahol, hogy a 
fegyházban a legerősebb rablógyilkosok is sírnak, mint a kisgyerekek, ha megvesszőzik őket.
Settembrini úr rendkívül kopott bőrbe bújtatott két kezével eltakarta az arcát, Naphta pedig 
államférfihoz méltó ridegséggel vetette föl a kérdést; hogy hát hogyan fékezzenek meg lázongó 
bűnösöket másként, mint deressel és bottal, ezek az eszközök a fegyházban egyébként is teljesen 
stílszerűek és helyénvalók, a humánus fegyház esztétikai szempontból félbemaradt 
kompromisszum, és Settembrini úr hiába a szép szó embere, voltaképpen nem ért a szépséghez. 
Ami mármost a pedagógiát illeti, Naphta szerint a testi fenyítést száműzni akaróknak az emberi 
méltóságról alkotott fogalmuk a polgári humanizmus korszakának liberális
individualizmusában gyökerezik, az én felvilágosult abszolutizmusában, amely kihalófélben van, s 
maholnap újonnan felsorakozó, kevésbé elpuhult társadalmi eszméknek engedi át a terepet, 
kötöttség és hajlítás, kényszer és engedelmesség eszméinek, amelyek nem lehetnek meg szent 
kegyetlenség nélkül, és a földi porhüvely fenyítését is más színben tüntetik majd fel.
- Persze, a porhüvely vakon engedelmeskedik - csúfolódott Settembrini, s mivel erre Naphta 
odavetette, hogy Isten a testet a bűnbeesés miatt a rothadás és feloszlás szörnyűségével sújtja, ennek 
folytán talán mégsem felségsértés, ha az a test egyszeregyszer verésben is részesül - máris eljutottak 
az elhamvasztás kérdéséhez.
Settembrini dicsőítette. A feloszlás szörnyűségét ki lehet küszöbölni, mondta örvendezve. És az 
emberiséget célszerűségi, valamint eszmei okok arra indítják, hogy maholnap kiküszöbölje. 
Közölte, hogy ő maga is részt vesz egy nemzetközi hamvasztási kongresszus előkészítésében. A 
kongresszust valószínűleg Svédországban tartják; tervezik egy minden eddigi tapasztalat 
felhasználásával épült, korszerű krematórium és hozzátartozó kolumbárium vagy urnacsarnok 
bemutatását, és ettől a kezdeményezéstől messze gyűrűző hatást és bátorítást várnak. Micsoda 
copfos, elavult eljárás a földbe temetkezés, tekintetbe véve a kor viszonyait és követelményeit! A 
városok kiterjedése! A sok helyet elfoglaló úgynevezett temetők kihelyeződése a város peremére! A 
telekárak! A temetkezési szertartás kiábrándító ridegsége a modern közlekedési eszközök 
szükségszerű felhasználása következtében! Settembrini úr mindehhez sok józan és találó észrevételt 
fűzött. Ékelődött a fájdalom sújtotta özvegy férjen, aki naponta elzarándokol a drága megboldogult 
sírjához, hogy ott a helyszínen folytasson vele eszmecserét. Az effajta idillikus léleknek nyilván 
gyanús bőséggel áll rendelkezésére az élet legdrágább kincse, tudniillik az idő; egyébként a 
korszerű központi temető tömegüzeme majd elveszi a kedvét ettől az avult érzelgősségtől. Milyen 
tiszta, higiénikus, méltó, sőt hősies eljárás ezzel szemben a tetem megsemmisülése a lángokban, 
mennyivel szebb ez, mint átengedni a testet az undorító feloszlásnak meg alacsonyrendű élőlények 
asszimilációjának! Az új eljárás még az érzést, az ember megmaradási, fennmaradási szükségletét is 
jobban kielégíti. Mert a tűzben elhamvad az, ami az élő testben is már a legváltozékonyabb, az 
anyagcserének a leginkább alávetett; azok a részek ellenben, amelyek a legkevésbé vesznek részt 
ebben a folyamatban, és az embert szinte változatlanul kísérik végig felnőtt életén - azok egyben 
tűzállóak is, ezekből a részekből lesz a hamu, ebben gyűjtik össze a hátramaradottak azt, ami a 



megboldogultban halhatatlan.
- Kitűnő - monda Naphta -, hát ez igazán tetszetős: az ember halhatatlan része, a hamu.
Ahá, persze, Naphta az emberiséget meg óhajtja tartani irracionális álláspontján a biológiai 
tényekkel szemben, megmarad a primitív vallási fokon, melynek felfogása szerint a halál 
félelmetes, és olyan titokzatos borzalmak veszik körül, hogy a tiszta értelemnek tilos szemügyre 
vennie. Minő barbárság! A haláltól való borzadás a legalacsonyabb kultúrák korszakából ered, 
amikor az erőszakos halál volt a leggyakoribb, és az effajta eseményhez valóban fűződő szörnyűség 
az ember elképzelésében hosszú időre egybefonódott magával a halál gondolatával. Az egészségügy 
fejlődésével és a személyi biztonság megerősödésével azonban egyre általánosabbá válik a 
természetes halál, és a modern, dolgozó ember számára cseppet sem félelmetes, hanem 
ellenkezőleg: normális és kívánatos az a gondolat, hogy életereje természetes kimerülése után örök 
nyugodalomban lesz része. A halál nem ijesztő rém, nem is misztérium, hanem egyértelmű, 
szabályos, fiziológiailag szükségszerű és helyeslendő jelenség; az élet megrablásával lenne 
egyértelmű, ha valaki a megengedettnél tovább időzik szemléletében. Ezért úgy tervezik, hogy a 
mintakrematórium és a hozzátartozó urnacsarnok, vagyis a �halál csarnoka" mellé fölépítik az �élet 
csarnokát", amelyben építészet, festészet, szobrászat, zene és költészet egyesül majd, hogy a 
továbbélő gondolatait elterelje a halál élményétől, a tompa gyásztól és a tétlen sirámoktól, és az élet 
javaira irányítsa...
- Mihamarabb! - csúfolódott Naphta. - Nehogy túlzásba vigye a halál szolgálatát, nehogy illetlenül 
sokáig elájtatoskodjék a halál szimpla ténye előtt, amely nélkül, igaz, nem volna sem építészet, sem 
festészet, sem szobrászat, sem zene vagy költészet.
- A zászlóhoz szökik - jegyezte meg Hans Castorp álmatagon.
- Megjegyzésének kifogásolható tartalma átvilágít értetlenségén, mérnök úr - szólt rá Settembrini. - 
A halál élményének végső soron azonosnak kell lennie az élet élményével, másképp csak 
kísértetjáték.
- Obszcén jelképek is lesznek az �élet csarnokában", mint némely szarkofágon? - kérdezte Hans 
Castorp komolyan.
- Az érzékeknek mindenesetre lesz mit csemegézni - állapította meg Naphta. - Klasszicisztikus 
ízlésnek megfelelően márványban, olajfestékben ott pompázik majd a test, a bűnös test, melyet 
megmentettek a rothadástól, s ezen nem lepődhet meg senki, hiszen annyira babusgatják, hogy még 
megvesszőzni sem engedik...
Itt vetette be Wehsal a kínvallatás kérdését; ez jellemző volt rá. Megkérdezte, hogyan vélekednek az 
urak a kínvallatásról. Ő, Ferdinand Wehsal, üzleti útjain mindig megragadta az alkalmat, hogy ódon 
városokban fölkeresse ama titkos helyeket, ahol annak idején a lelkiismeret kifürkészésének ezt a 
módját gyakorolták.
Ismeri a nürnbergi, regensburgi kínzókamrát, művelődési szándékkal alaposan körülnézett bennük. 
Szó, ami szó, ott a lélek érdekében nem valami gyengéden bántak a testtel, sokféle elmés módon 
puhították. És még kiabálni sem lehetett. A körtét az ember nyitott szájába gyömöszölték, az a híres 
körte már magában véve sem éppen ínyencfalat... és aztán csendben foglalatoskodhattak.
- Porcheria [25] - mormolta Settembrini.
- Minden tisztelet a körtének meg a csendes foglalatoskodásnak - jegyezte meg Ferge. - De 
pocsékabbat, mint a mellhártya végigtapogatását, akkor sem eszelhetett ki senki.
Igen ám, de az az egészsége érdekében történt!
A megátalkodott lélek, az igazság megsértése éppoly indokolttá teszi az átmeneti kíméletlenséget. 
Azonfelül pedig a kínvallatás a racionális haladás eredménye volt.
Naphta nyilván nincsen eszénél!
Dehogynem, meglehetősen ép eszénél érzi magát. Settembrini úr széplélek, s így pillanatnyilag 
nyilván nem tekintheti át a középkori igazságszolgáltatás történelmét. Ez tudniillik nem egyéb, mint 
a racionális fejlődés folyamata, olyasformán, hogy értelmi meggondolások alapján Istent 
fokozatosan kiszorították a jogszolgáltatásból. Az istenítélet megdőlt, mert akarva, nem akarva 
észrevették, hogy az erősebb akkor is győz, ha nincsen igaza. Settembrini-fajta egyének, kétkedő, és 
bíráló szellemek vették ezt észre, ők vitték keresztül, hogy a régi, naiv igazságszolgáltatás helyébe 



az inkvizíciós eljárás lépett; ez már nem bízta Isten közbenjárására az igazság kiderülését, hanem a 
vádlottól akarta kicsikarni az igaz vallomást. Nincs ítélet vallomás nélkül; nézzenek csak körül, 
hallgassák meg, mit beszél a nép: az ösztön mélyen gyökerezik, akármennyire záródik is a 
bizonyítékok láncolata, vallomás híján az ítéletet törvénytelennek érzik. De hogyan eszközöljük ki a 
vallomást? Hogyan tudakoljuk meg az igazságot a puszta jeleken, a puszta gyanún túl? Hogyan 
tekintsünk be szívébe, elméjébe annak, aki eltitkolja? Ha a szellem rosszra hajlik, nincs más hátra, a 
testhez kell fordulni, mert a test megközelíthető. Az értelem rendeli a kínvallatást, mert meghozza 
az elengedhetetlenül szükséges vallomást. Márpedig a vallomáson alapuló jogszolgáltatást 
Settembrini úr kívánta és vezette be, következésképpen ő a kínvallatás szerzője is.
A humanista felkérte a többieket, ne higgyék ezt el. Ördögi tréfa csupán. Ha minden úgy történt 
volna, ahogy Herr Naphta előadja, ha csakugyan az értelem találta fel ama szörnyűséget, akkor ez 
csupán azt bizonyítja, milyen keservesen rászorul a támaszra meg a felvilágosodásra, mily kevéssé 
indokolt a természetes ösztönök imádóinak félelme, hogy az értelem uralma valaha is túlságba 
mehet e földön! Ámde az előtte szóló bizonyosan téved. Ama jogszolgáltatási szörnyűség már csak 
azért sem eredhet az értelemből, mert hiszen alapja a pokol létébe vetett hit. Nézzünk csak körül 
múzeumban, kínzókamrában: az a sokféle nyuvasztás, nyújtás, csavarás, pörkölés nyilván mind a 
gyermetegen elvakult képzelet szüleménye, jámborul utánozni próbálja mindazt, ami az örökös 
kínszenvedés túlvilági színhelyén történik. Egyébként talán még segíteni is akartak ezzel a 
gonosztevőn. Úgy képzelték, szegény lelke vallomásra sóvárog, és csupán a test, a gonosz 
princípiuma, szegül ellene jobbik akaratának. Azt hitték, hogy valósággal jó szolgálatot tesznek 
neki, amikor a tortúrával megtörik a testét. Aszkézisből fakadó tévhit...
Vajon a régi rómaiakat is hatalmába kerítette ez a tévhit?
A rómaiakat? Ma che! Ugyan!
Pedig hát ők is elismerték a testi kínzást mint vallatóeszközt.
Logikai zavar támadt... Hans Castorp megpróbálta átsegíteni rajta a társaságot, s önkényesen, 
mintha ilyen vita irányítása az ő dolga lehetne, bedobta a halálbüntetés problémáját. Hiszen a 
kínvallatás kiment a divatból, noha a vizsgáló közegeknek megvannak a maguk praktikái, 
amelyekkel megpuhítják a vádlottat. De a halálbüntetés látszólag halhatatlan, nélkülözhetetlen. A 
legcivilizáltabb nemzetek is ragaszkodnak hozzá. A franciáknak is rossz tapasztalataik voltak a 
deportálásaikkal. Úgy látszik, a társadalom nem tudja, gyakorlatilag mit kezdjen bizonyos 
emberszabású lényekkel, az egyetlen megoldás, hogy egy fejjel megkurtítsák őket.
Nem �emberszabású lények" azok, oktatta Settembrini úr, hanem emberek, mint a mérnök úr, mint a 
beszélő maga - csak gyenge akaratúak, és egy hibás társadalom áldozatai. Példának említett egy 
súlyos bűnözőt, többszörös gyilkost; ahhoz a típushoz tartozott, amelyet az államügyész 
vádbeszédében �elállatiasodott"-nak, �emberi alakba öltözött fenevad"-nak szokott nevezni. Nos, ez 
az ember versekkel írta tele cellája falát. És ezek a versek korántsem voltak rosszak - mindenesetre 
sokkal jobbak voltak, mint amilyeneket államügyészek írnak alkalomadtán.
Ez mindenesetre sajátos fényt vet a művészetre, jegyezte meg Naphta; egyébként azonban 
semmilyen tekintetben sem figyelemre méltó.
Hans Castorp eleve sejtette, hogy Naphta ragaszkodik a halálbüntetés fenntartásához. Naphta - úgy 
vélte - éppolyan forradalmár, mint Settembrini úr, de megőrző, fenntartó értelemben: a fenntartás 
forradalmára.
Settembrini úr fölényesen mosolygott. A világ hamarosan napirendre tér - mondotta - a 
humánumellenes visszaütés forradalma felett. Herr Naphta szívesebben hajlandó a művészetet is 
gyanúsítani, mintsem elismerje, hogy az még a legelvetemültebb lényt is emberré avatja. Ilyen 
fanatizmussal nem lehet megnyerni a fénykereső ifjúságot. A közelmúltban nemzetközi liga alakult, 
melynek célja a halálbüntetés törvényes eltörlése minden civilizált országban. Settembrini úr 
büszkén vallja magát e liga tagjának. Az első kongresszus színhelye felől még nem döntöttek, de az 
emberiség bízvást bízhat benne, hogy a fellépő szónokok nem szűkölködnek majd a döntő 
érvekben! Mindjárt föl is sorakoztatta az érveket, köztük a jogi tévedés, a �Justizmord" mindig 
fennálló lehetőségét, valamint a javulás sohasem lankadó reményét, �A bosszú az enyém" - idézte, 
elmagyarázta, hogy az államnak, ha javításra törekszik, nem pedig erőszakra, nem szabad a rosszért 



rosszal fizetnie, végül elvetette a �büntetés" fogalmát, miután a tudományos determinizmus talaján 
állva harcolt a �bűnösség" fogalma ellen.
Ezek után a �fénykereső ifjúság"-nak végig kellett néznie, ahogy Naphta egymás után valamennyi 
érvnek kitekerte a nyakát. Kifigurázta az emberbarát vériszonyát, életimádatát, kijelentette, hogy az 
egyedi életnek ez a tisztelete csupán lapos nyárspolgári esernyő-korszakok sajátja, de mihelyt a 
szenvedélyek valamelyest megmoccannak, mihelyt megjelenik a színen akár egyetlen eszme, amely 
több a puszta �biztonság"-énál, tehát valami személyen és egyénen túli - márpedig ez az egyetlen 
emberhez méltó, tehát magasabb értelemben az egyetlen normális állapot -, az egyedi életet 
szemrebbenés nélkül feláldozzák a magasabb eszmének, sőt maga az egyén önként és habozás 
nélkül teszi kockára saját életét. Tisztelt ellenlábasának filantrópiája - mondotta Naphta - arra 
irányul, hogy az életet megfossza minden súlyos és komoly színezetétől, célja az élet kiherélése, s 
úgynevezett tudományának determinizmusa is ezt szolgálja. Az igazság ezzel szemben az, hogy a 
bűnösség fogalma a determinizmussal nemhogy megszűnnék, hanem épp ellenkezőleg, csak annál 
nyomasztóbbá, annál borzalmasabbá válik.
Ez igazán nem rossz. Talán bizony azt kívánja Herr Naphta, hogy a társadalom szerencsétlen 
áldozata valóban bűnösnek érezze magát, és meggyőződéssel lépjen a vérpadra?
Föltétlenül. A bűnözőt úgy áthatja bűnösségének tudata, mint önnönmaga. Mert ő olyan, amilyen, 
nem tud és nem akar másmilyen lenni, és épp ebben áll bűnössége. Herr Naphta a bűnösség és az 
érdem fogalmát az empirikusból a metafizika területére helyezte át. A cselekvés valóban 
determinált, abban nincsen szabadság, de van a milyenné-levésben. Az ember olyan, amilyen lenni 
akar, és elpusztításáig állandóan olyan akar lenni; �életre-halálra" szeretett például gyilkolni, és ezért 
nem fizet túl nagy árat az életével. Haljon meg, miután átélte a legnagyobb kéjt.
A legnagyobb kéjt?
A legnagyobbat.
És a beszélő élesen összeszorította ajkát. Hans Castorp köhécselt. Wehsal alsó állkapcsa 
félrehúzódott. Herr Ferge nagyot sóhajtott. Settembrini ravaszkásan megjegyezte:
- Látnivaló, hogy van az általánosításnak olyan módja, amely egyénien színezi a tárgyat. Szeretne 
embert ölni, professore?
- Semmi köze hozzá. De ha öltem volna, a szeme közé nevetnék a humánus tudatlanságnak, amely 
életem természetadta végéig lencsével etetne. Semmi értelme, hogy a gyilkos túlélje áldozatát. 
Ketten együtt, négyszemközt egymással, egy titokban osztoztak, úgy, mint ahogy két ember csak 
egy bizonyos másik alkalommal szokott lenni egymással, az egyik cselekvőn, a másik szenvedőn... 
s ez mindörökre összeköti őket. Összetartoznak.
Settembrini hűvösen elismerte, hogy neki semminemű érzéke az efféle gyilkosság- és 
halálmisztikához, és nem is érzi hiányát. Szava sincs Herr Naphta vallási érzéke ellen, kétségkívül 
messze felülmúlja az övét, mármint Settembriniét, csak éppen megállapítja: nem irigyli érte. 
Leküzdhetetlen tisztaságszükséglete távol tartja az olyan szférától, ahol a kísérletező ifjúság által az 
imént említett tiszteletadás a nyomorúság előtt nyilvánvalóan nemcsak testi, hanem lelki 
viszonylatban is uralkodik, más szavakkal: az olyan szférától, ahol erény, értelem, egészség mit sem 
ér, bűn és betegség ellenben csuda nagy tiszteletben részesülnek.
Való igaz, ismerte el Naphta, hogy erény és egészség korántsem vallásos állapot. Nagy nyereség - 
mondotta -, ha sikerül tisztáznunk, hogy a vallásnak egyáltalában semmi köze értelemhez, 
erkölcsösséghez. Tudniillik - tette hozzá - semmi köze az élethez. Az élet olyan feltételeken és 
alapokon nyugszik, amelyek részben az ismeretelmélet, részben az etika birodalmába tartoznak. Az 
előbbiek neve: idő, tér, okság, az utóbbiaké: erkölcs és értelem. Mindezek pedig a vallás lényegétől 
idegenek, nemcsak közömbösen, hanem ellenségesen és ellentétesen állnak vele szemben, mert 
ezek teszik ki az életet, az úgynevezett egészséget, vagyis a megrögzött filiszterséget és 
nyárspolgáriságot, melynek abszolút ellentétét, mégpedig abszolút geniális ellentétét alkotja a 
vallási világ. Egyébként nem akarja teljességgel megtagadni a genialitás lehetőségét az élet 
szférájától sem. Van az életpolgárságnak egy foka, melynek monumentális becsületessége 
elvitathatatlan, van olyan filiszter-fenség, amely méltó a tiszteletre, ha az ember egy pillanatra sem 
téveszti szem elől, hogy



terpeszállású méltóságában, hátratett kezével és düllesztett mellkasával a vallástalanság 
megtestesülését képviseli.
Hans Castorp fölemelte a mutatóujját, mint az iskolában. Senkit sem szeretne megbotránkoztatni, 
mondotta, de itt nyilván a haladásról van szó, az emberi haladásról, vagyis hát tulajdonképpen 
politikáról és az ékesszóló respublikáról és a művelt nyugat civilizációjáról, és ezért ő úgy gondolja, 
hogy élet és vallás különbsége, vagy ha Naphta úr mindenképpen úgy akarja: ellentéte az idő és 
örökkévalóság ellentétére vezethető vissza. Mert haladás csak az időben lehetséges: az 
örökkévalóságban nincsen, és nincs politika, sem ékesszólás. Ott az ember - ha szabad így kifejezni 
- Istenben hátrahajtja fejét, és behunyja a szemét. Körülbelül ez a különbség vallás és erkölcsösség 
között, zavarosan kifejezve.
A mérnök úr kifejezési módjának naivsága, monda Settembrini, kevésbé aggasztó, mint a 
megbotránkoztatástól való félelme, és hajlandósága, hogy engedményeket tegyen az ördögnek.
Ami azt illeti, az ördögről már tavaly nyáron is disputáltak ők ketten, Settembrini úr és Hans 
Castorp. �O, Satana, o, ribellione!" De hát melyik ördögnek tett voltaképpen engedményeket? 
Annak, akinek birodalma a rebellió, a munka meg a bírálat, vagy netán a másiknak? Hiszen ez 
életveszélyes: egyik ördög jobbról, a másik balról, hogy az ördögbe boldoguljon így az ember!
Ilyen módon, válaszolta Naphta, nem jellemezték találón a helyzetet, úgy, amint Settembrini úr látni 
óhajtja. Az ő világképében az a döntő mozzanat, hogy Istent és ördögöt két külön személynek vagy 
elvnek teszi meg, és az �életet" - egyébként szigorúan középkori példa szerint - mint vitás tárgyat 
helyezi közéjük. Pedig igazság szerint a kettő egy, és együtt állnak szemben az élettel, az 
életpolgársággal, etikával, értelemmel, erénnyel - mint vallási elv, mint a vallás princípiuma, 
amelyet ketten együtt képviselnek.
- Micsoda undorító kotyvalék... Che guazzabuglio proprio stomachevole! - kiáltott fel Settembrini. - 
Jó és gonosz, szentség és gaztett, minden összekeverve! Ítélet nélkül! Akarat nélkül! Ama képesség 
nélkül, hogy az ember elvesse, ami elvetemült! Tudja-e, Herr Naphta, hogy mit tagad, amikor az 
ifjúság füle hallatára egymásra hajigál Istent és ördögöt, és ez áldatlan kettős-egység nevében 
tagadja az etikai princípiumot? Az értéket tagadja ezzel, mindenféle fajta értékelést... szörnyűség 
kimondani! Helyes, tehát nincs jó és gonosz, csak az erkölcsileg rendezetlen mindenség! Nincs 
egyén sem, a maga kritikai méltóságában, hanem csak mindent elnyelő, mindent kiegyenlítő 
közösség, s a benne való misztikus alámerülés! Az individuum...
Ragyogó, hogy Herr Settembrini már megint individualistának képzeli magát! Pedig hogy valaki 
individualista legyen, ismernie kell az erkölcsösség és boldogság közti különbséget, az illuminátus 
úr, a monista úr azonban ezzel, sajnos, nincsen tisztában. Ahol az életet ostobán öncélnak tekintik, 
és nem is kutatnak azon túlmenő cél és értelem után, ott legfeljebb fajta- és társadalometikáról, a 
gerinces állatok erkölcséről lehet szó, de semmiképp sem individualizmusról, mert ez csakis a 
vallás és a misztika világában otthonos, az úgynevezett �erkölcsileg rendezetlen mindenség"-ben. 
Mert micsoda, és mire törekszik a Settembrini úr erkölcsössége? Élethez kötött, tehát csak hasznos, 
és semmi egyéb, azaz szánalmasan hősietlen. Csakis arra való, hogy az ember öreg és boldog, 
gazdag és egészséges legyen mellette, és punktum. Ezt az értelemre és munkára épülő filiszterséget 
nevezi etikának Herr Settembrini. Ő, Naphta, ezzel szemben szíves engedelmükkel megismétli, 
hogy ezt ócska életpolgárságnak tekinti.
Settembrini arra kérte ellenfelét, mérsékelje magát, saját hangja mégis szenvedélytől vibrált, mikor 
kijelentette, tűrhetetlen, hogy Herr Naphta az �életpolgárság"-ot Isten tudja, miért, állandóan 
arisztokratikusan megvető hangsúllyal ejti ki, mintha netán az ellenkezője - hiszen tudjuk jól, hogy 
mi az élet ellenkezője! -, mintha az netán előkelőbb volna.
Újabb jelszavak, vezérszavak! Most már az előkelőségnél tartottak, az arisztokrácia kérdésénél. 
Hans Castorp fagytólvitától felhevülten és kimerülve, s egyébként is oly bódult állapotban, hogy 
nem tudta megítélni, kifejezési módja mennyire érthető a maga lázas merészségében - Hans Castorp 
nehezen mozgó ajakkal megvallotta, hogy a halált mindigtől fogva keményített spanyol 
nyakfodorral képzelte el, vagy legalábbis - mintegy hétköznapi egyenruhában - fátermörderrel, az 
életet ezzel szemben közönséges huszadik századbeli inggallérral... De maga is megijedt mámoros, 
álmatag és társaságba nem illő szavaitól, és nyomban hozzátette, hogy nem is ezt akarta mondani. 



Mégis, nem úgy van-e, hogy bizonyos embereket, bizonyos egyéneket nem tudunk holtan 
elképzelni, mégpedig azért nem, mert olyan rendkívül közönségesek! Más szavakkal kifejezve: 
olyannyira életképeseknek látszanak, hogy úgy tetszik, sosem halnak meg, méltatlanok a halál 
szentségére.
Settembrini úr nagyon remélte - úgymond -, hogy Hans Castorp az effélét csak azért állítja, hogy 
ellentmondjanak neki. Ő, Settembrini, mindig készségesen melléje áll az ilyen múló hangulati 
rohamok leküzdésében. �Életképes" - így mondja-e, és ezt a szót lekicsinylő, megvető értelemben 
használja? �Életre méltó!" Ezt a szót tegye a helyébe, és a fogalmak azon nyomban igaz és szép 
rendbe illeszkednek. �Életre méltó" - és egyenes, könnyű gondolattársítás útján azonnal felmerül 
bennünk a �szeretetre méltó" fogalma,
mely oly közeli rokona az előbbinek, hogy bátran állíthatjuk, csak az igazán szeretetre méltó, ami 
életre méltó. A kettő együtt, az életre s ennek következtében szeretetre méltó teszi ki azt, amit 
előkelőnek szoktunk
nevezni.
Hans Castorp ezt elragadónak és rendkívül figyelemre méltónak mondotta. Herr Settembrini 
teljesen megnyerte őt - így mondta - plasztikus elméletével. Az ember mondhat, amit akar - és 
egyet-mást vethetünk ellene, például azt, hogy a betegség felfokozott állapot, és így van benne 
valami ünnepi -, annyi bizonyos, hogy a betegség a testi elem túlságos hangsúlyozását jelenti, az 
embert mintegy testére utalja és korlátozza, és az emberi méltóságot ezáltal csökkenti, sőt, végső 
soron megsemmisíti, mivel az embert puszta testté alacsonyítja. A betegség ezek szerint embertelen.
Naphta azonnal visszavágott: a betegség nagyon is emberi, mert embernek lenni annyi, mint 
betegnek lenni. Igen, az ember lényege szerint beteg, éppen betegsége teszi emberré, és aki 
egészségessé akarja tenni, rá akarja bírni, hogy békét kössön a természettel, hogy �visszatérjen a 
természethez" (holott sohasem volt természetes), tehát mindazok, akik ma fiatalítással, 
nyerskoszttal, lég- és napfürdővel prófétáskodnak, mindezek a fiók-Rousseau-k tehát nem 
törekszenek egyébre, mint az ember elembertelenítésére, elállatiasítására... Emberség? Előkelőség? 
A szellem az, ami az embert, ezt a természettől nagymértékben független, s vele nagymértékben 
szembe helyezkedő lényt minden egyéb szerves élettel szemben kitünteti. A szellemben tehát, a 
betegségben rejlik az ember méltósága és előkelősége; egy szóval összefoglalva, annál emberebb, 
minél betegebb, a betegség géniusza emberibb, mint az egészségé. Megdöbbentő, hogy valaki, aki 
megjátssza az emberbarátot, elzárkózik az emberiség ilyen alapvető igazságai elől. Herr Settembrini 
örökké a haladásról szónokol. Mintha a haladást, már amennyire egyáltalában van ilyen, nem a 
betegségnek köszönhetnők, mármint a lángésznek, amely tudvalevőn nem egyéb, mint betegség! 
Mintha az egészségesek nem a betegség vívmányaiból éltek volna mindig és mindenkor! Volt, aki 
akarva, tudatosan vetette magát betegségbe, őrületbe, hogy olyan ismereteket nyerjen az 
emberiségnek, amelyek téboly által megszerezve utóbb egészséggé válnak, birtoklásuk és 
használatuk ama hősies áldozati tett után már nem lévén betegséghez és őrülethez kötve. Ez az igazi 
kereszthalál...
�Ahá - gondolta magában Hans Castorp -, te inkorrekt jezsuita, a kombinációiddal és a kereszthalál 
egyéni magyarázatával! Már ebből is látszik, hogy mért nem lettél páter, tejoli jésuite a la petité 
tache humide! No most rajtad a sor, bömbölj, oroszlán!" - fordult gondolatban Settembrinihez. És 
Settembrini �bömbölt", tudniillik káprázatnak, rabulisztikának, a világkép szándékos 
összezavarásának nevezte mindazt, amit Naphta állított.
- Mondja ki kereken- kiáltotta oda ellenlábasának -, mondja ki kereken a képlékeny fiatalság füle 
hallatára, nevelői felelőssége tudatában, hogy a szellem: betegség! Ezzel minden bizonnyal a 
szellem tiszteletére serkenti, megerősíti a szellembe vetett hitében. Jelentse ki bátran, hogy betegség 
és halál előkelő, egészség és élet pedig ordenáré, ez a legbiztosabb módszer, hogy növendékét az 
emberiség szolgálatára nevelje! Dav-vero, é criminoso! [26]
Lovagiasan védelmezte az egészség és az élet nemességét, azt a nemességet, amelyet a természet 
adományoz, és amelynek nem kell szellemre törekednie. A forma! - mondotta, és Naphta a maga 
nagyképű módján ezt mondta rá: �A logos!" De az, aki logos-ról hallani sem akart, azt mondta: �Az 
értelem!", a logos embere pedig a �passió" mellett tört lándzsát. Ez zavarra vezetett. �A tárgy!" - 



mondta az egyik. �Az én" - mondta a másik. Végül már a �művészet" állt az egyik oldalon, a �bírálat" a 
másikon, s mindig vissza-visszatért a �természet" meg a �szellem", és a kérdés, hogy melyik az 
előkelőbb, az �arisztokrácia" problémája. Mindebben azonban nem volt sem rend, sem világosság, 
még kettős és harcos szembeállítás sem, mert mindez nemcsak egymás ellen szólt, hanem 
összevissza kavargott, a vitatkozók nemcsak egymásnak mondtak ellent kölcsönösen, hanem 
önmagukkal is ellentmondásba keveredtek. Hányszor nem éltette Settembrini úr szónokiasan a 
�bírálatot" - most pedig annak ellentétét, ami állítólag a �művészet" volna, nevezte ki az előkelőség 
elvének; Naphta azelőtt nemegyszer a �természetes ösztön"-t védelmezte Settembrinivel szemben, 
aki a természetet �ostoba hatalom"-nak, puszta faktumnak és fátumnak nevezte, amellyel szemben az 
értelemnek és az önérzetnek nem szabad letennie a fegyvert - most pedig Naphta, ím, a szellem és a 
�betegség" pártját fogja, mondván, hogy csakis ott található igaz nemesség és emberség, Settembrini 
úr pedig egyszer csak a természet és az egészség eszményeit védelmezi, mit sem törődve 
emancipációval. Éppolyan zavaros volt a helyzet a �tárgy" és az �én" fogalma körül, sőt, a konfúzió - 
amely egyébként mindenütt ugyanaz volt - talán ezen a téren ütközött ki a legáldatlanabbul, és a szó 
szoros értelmében odáig fajult, hogy már senki sem tudta, ki a hivő, és ki a szabad. Naphta éles 
szavakkal megtiltotta Settembrininek, hogy magát �individualistának" nevezze, mert hiszen tagadja 
Isten és természet ellentétét, az ember belső konfliktusát az egyéni és közösségi érdekek 
összeütközésére korlátozza, s ily módon fölesküdött egy élethez kötött, polgári erkölcsiségre, amely 
öncélnak tekinti az életet, hősieden módon csak a haszonra törekszik, és az állam érdekében látja az 
erkölcsi törvényt; ő, Naphta, ellenben jól
tudván, hogy az ember belső problémája az érzéki és az érzékfeletti konfliktusában áll, az igazi, 
misztikus individualizmust képviseli, és így igazából ő a szabadság és a szubjektivitás embere. De 
ha ez igaz, gondolta magában Hans Castorp, akkor hogy állunk a �névtelen és közös" problémájával, 
hogy csak egy következetlenséget emeljünk ki példaképpen? Hogy állunk továbbá azokkal a 
figyelemre méltó észrevételekkel, amelyeket Páter Unterpertingerrel való kollokviumában tett 
Hegelnek, a protestáns államfilozófusnak �katolikus" mivoltáról, a �politikus" és �katolikus" fogalmak 
belső kapcsolatáról és az objektivitás kategóriájáról, amelyet együttesen alkotnak? Hiszen Naphta 
rendjének mindig elsőrendű működési területe volt az államvezetés művészete meg a nevelés. És 
micsoda nevelés! Herr Settembriniben tagadhatatlan pedagógiai buzgalom lobogott, mely néha 
valósággal terhessé, zavaróvá fokozódott; de az ént elsorvasztó, aszketikus tárgyilagosság 
tekintetében elvei nem mérkőzhettek Naphtáéival. Ellentmondást nem tűrő parancs! Vasfegyelem! 
Erőszak! Engedelmesség! Terror! Tisztelet, becsület ennek az elvnek, de az egyén bíráló 
méltóságára bizony nincsen tekintettel. A porosz Frigyes meg a spanyol Loyola katonás reglamája 
ez, véresen ájtatos és fegyelmezett - s ezzel kapcsolatban voltaképpen csak az a kérdés merült fel: 
mi köze Naphtának a véres föltétlenséghez, amikor bevallottan nem hisz semmiféle tiszta 
megismerésben és elfogulatlan kutatásban, azaz nem hisz az igazságban, az objektív, tudományos 
igazságban, amelyre törekedni Lodovico Settembrini számára a legfőbb erkölcsi törvény rendelése? 
E tekintetben Settembrini úr az ájtatos és a szigorú, Naphta részéről pedig hanyagság és léhaság, 
hogy az igazságot az emberre vonatkoztatja, és kijelenti, az az igazság, ami az embernek javára 
szolgál! Nem nevezhető-e egyenesen életpolgárságnak és haszonleső filiszterségnek, hogy az 
igazságot ilyeténképpen függővé tegyük az ember érdekétől? Ha jobban megnézzük, ez bizony 
semmiképpen sem vastárgyilagosság, sokkal több benne a szabadság és a szubjektivitás, mint amit 
Leo Naphta szívesen elismer, noha természetesen ez is �politika", akárcsak Settembrini úr tanítása: 
hogy a szabadság az emberszeretet törvénye. Ez nyilván a szabadságnak éppolyan megkötése, 
ahogy Naphta az igazságot megkötötte: az emberhez. Ez az álláspont határozottan jámborabb, mint 
amennyire szabad, s ez a megkülönböztetés az ilyen meghatározásoknál állandóan az elveszés 
veszélyében forgott. Ó, ez a Herr Settembrini! Nemhiába literátus, azaz politikus unokája, 
humanista fia. Bírálatra, szép emancipációra törekszik nemeslelkűen, és szembetrallázza a lányokat 
az utcán, az éles kis Naphtát pedig szigorú fogadalmak kötik. És emez mégis szinte kéjenc a 
szabadgondolkodásában, amaz meg erkölcscsősz, ha úgy vesszük. Settembrini úr fél az �abszolút 
szellem"-től, a szellemet mindenáron a demokratikus haladáshoz akarja kötni, és rémüldözik a 
katonás Naphta vallásos szabadgondolkozásától, tővel-heggyel összedobál Istent és ördögöt, 



szentséget és gaztettet, lángelmét és betegséget, és nem ismer el sem értéket, sem józan ítéletet, sem 
akaratot. Voltaképpen hát ki jámbor, és ki szabad, mi teszi az ember igazi rangját, állapotát: a 
mindent elnyelő, mindent kiegyenlítő közösségben való alámerülés, amely kicsapongó és aszketikus 
egyben, vagy pedig a �bíráló szubjektum" álláspontja, amelyben szeleverdiség és polgári 
erkölcscsőszség ütközik össze egymással? Jaj, a princípiumok és az aspektusok folyton-folyvást 
összeütköztek, volt itt bőven belső ellentmondás, a civil felelősségérzetnek rendkívül nehezére esett 
nemcsak az, hogy döntsön és válasszon az ellentétek között, hanem már az is, hogy tisztán 
elkülönítse és mintegy kipreparálja őket - olyanannyira, hogy erős volt a kísértés, hogy az ember 
fejest ugorjék Naphta �erkölcsileg rendezetlen mindenség"-ébe. Itt minden kereszteződött és 
összefonódott, általános volt a káosz és a zűrzavar, s Hans Castorp úgy vélte, kevésbé 
elkeseredetten vitatkoznának az ellenfelek, ha ez a káosz nem nyomná a lelküket vita közben is. 
Felértek együtt a Berghofig; azután a három ott lakó vendég visszakísérte a két �falusi" lakost 
házikójáig, s most ott álldogáltak még jó ideig a hóban, míg Settembrini úr Naphtával vitatkozott - 
pedagógiai célzattal, amint Hans Castorp jól tudta, s elsősorban azért, hogy a fénykereső ifjúság 
képlékeny szellemére hasson. Herr Ferge számára igen magasröptű kérdések voltak ezek, amint 
többször is hangoztatta, és Wehsal kevéssé vett részt a beszélgetésben, amióta már nem esett szó 
verésről és kínvallatásról. Hans Castorp lecsüggesztette fejét, botjával a hóban turkált, és a nagy 
konfúzión elmélkedett.
Végül elváltak. Nem állhattak ott örökké, és a kollokvium a parttalanba veszett. A három Berghof-
lakó ismét megindult hazafelé, a két pedagógiai vetélytárs pedig mi egyebet tehetett volna - együtt 
bement a házikó kapuján, az egyik visszavonult selyem-cellájába, a másik írópulttal, vizesflaskóval 
fölszerelt humanista-szobácskájába. Hans Castorp pedig kifeküdt páholyerkélyére; még fülében 
csengett a két hadsereg zűrzavara, fegyvercsörtetése, amint Jeruzsálem és Babilon felől a dos 
banderas alatt felvonulva, zagyva csatazaj közepette megütköznek.
HÓ
A hét asztal ötször napjában egybehangzó elégedetlenségét fejezte ki az idei téli időjárás jellegével. 
Úgy mondották, rendkívül fogyatékosan teljesíti havasi-téli kötelességeit, és azokat a meteorológiai
gyógymódokat, melyeknek a vidék jó hírnevét köszöni, korántsem szolgáltatja abban a mértékben, 
ahogyan a prospektus ígéri, a sokéves vendégek megszokták, és az újoncok elvárták. Súlyos 
napfényhiány volt észlelhető, elmaradt a nap sugárzása, ez a fontos gyógyító tényező, melynek 
segítsége nélkül a felépülés kétségtelenül elhúzódik... Akármint vélekedett is Settembrini úr az 
őszinteségről, amellyel a hegy vendégei gyógyulásukat és a �hazá"-ból a síkföldre való 
visszatérésüket szorgalmazták - mindenképpen megkövetelték a jussukat, megkívánták, ami a 
pénzükért dukál, azért a pénzért, amelyet férjük, szüleik rájuk költenek; ezért zúgolódtak hát 
társalgás közben asztalnál, liftben és a hallban. A felsőbb vezetőség magatartása teljes megértésre 
vallott, belátták, hogy kötelesek segítséget, kárpótlást nyújtani. Új �magaslati napfényt" sugárzó 
készüléket szereztek be, mivel a meglevő kettő nem elégítette ki mindazoknak az igényeit, akik 
elektromos úton óhajtottak barnára sülni, mert ez jól állt a fiatal lányoknak, asszonyoknak, és a 
férfiakat - horizontális életmódjuk ellenére - remek, sportszerű, hódító külsővel ruházta fel. És ez a 
látszat valódi gyümölcsöket termett; bár a nők mindenképpen tisztában voltak e férfias külszín 
technikai-kozmetikus eredetével, butaságukban vagy rafináltságukban annyira áhították az 
érzékcsalódást, hogy megrészegülten, női módra átengedték magukat az illúzióknak. �Istenem" - 
mondta Frau Schönfeld, egy vörös hajú, vörös szemű berlini hölgy, este a hallban egy hosszú lábú, 
horpadt mellű lovagnak, aki névjegyén aviateur diplomé et enseigne de la maríné allemande-nak 
[27] mondta magát, és pneumothoraxszal is el volt látva, egyébként ebédnél szmokingbanjelent 
meg, és este, vacsorához levetette ezt az öltözékét, azt állítván, hogy a tengerészetnél ez az előírás - 
�Istenem! - sóhajtott tehát Frau Schönfeld, és szemével csak úgy falta a zászlóst. - Milyen 
gyönyörűen lebarnította a magaslati nap! Úgy fest, mint egy sasvadász, ez az ördöngös fickó!" 
�Megállj, te sellő - súgta a fülébe a liftben a zászlós, hogy Frau Schönfelden végiglúdbőrözött az 
izgalom -, majd meglakolsz az észveszejtő pillantásaidért!" - És az ördöngös sasvadász az 
erkélyeken át, az üveg válaszfalakat megkerülve megtalálta az utat a sellőhöz...
Mégis nagy híja volt, hogy a mesterséges magaslati napot elfogadják a hiányzó valódi égi sugárzás 



kiegyenlítéséül. Havonta két vagy három tiszta, verőfényes nap - akármilyen csodálatosan ragyogott 
is elő a hullámzó szürkeségből, a vastag ködfüggönyökből mélységes-mély kékbársony éggel a 
fehér csúcsok mögül, gyémántos szikrázással és élvezetesen, forrón perzselve az ember arcát, 
tarkóját - két vagy három ilyen nap hosszú hetek során, ez kevés az olyan embereknek, akiket 
sorsuk rendkívüli vigasz-igényekre jogosít; a fentiek lelkükben állandóan valamiféle szerződésre 
hivatkoztak, amely a síkföldi emberélet örömeiről és bosszúságairól való lemondásért cserében 
élettelen, ámde könnyű és élvezetes életet ígért, minden tekintetben kedvezőt, és olyan gondtalant, 
hogy megszűnik benne az idő. A tanácsos úron az sem igen segített, ha figyelmeztette vendégeit, 
hogy a Berghof még ilyen körülmények között sem hasonlítható fegyházhoz vagy szibériai 
bányához; ha újra meg újra elmondta, hogy az itteni levegő, amilyen könnyű és ritka, szinte csak a 
mindenség tiszta étere - amilyen szegény földi anyagokban, jóban és rosszban egyaránt, még 
napsütés nélkül is milyen előnyöket nyújt a síkföld füstös, bűzös kigőzölgéseivel szemben; 
elharapózott a kétségbeesés és a tiltakozás, az orv elutazással való fenyegetőzés napirenden volt, és 
megesett, hogy a fenyegetést valóra váltották, olyan intő példák ellenére is, mint Frau Salomon 
minapi gyászos visszatérése : esete nem volt súlyos, csak hosszadalmas, de a nyirkos, huzatos 
Amszterdamban való önkényes tartózkodása következtében életfogytiglani jelleget öltött...
Napsütés helyett azonban megjött a hó, rengeteg hó, hó olyan tömegével, amihez foghatót Hans 
Castorp még soha életében nem látott. Az előző tél sem mulasztott semmit ezen a téren, de 
teljesítménye messze elmaradt az idei mögött. Szörnyűséges és mértéktelen volt ez a havazás, még 
jobban tudatosította e szféra kalandos, szertelen mivoltát. Havazott nappal és havazott éjjel, hol 
szállingózva, hol sűrű kavargásban, de megállás nélkül. A néhány járható állapotban tartott út mély-
útszerűvé vált, kétoldalt embernél magasabb hófalak szegték, alabástrom-síkjaik szemcsés, 
kristályos csillámlása öröm volt a szemnek, a hegyi vendégek írásra, rajzolásra használták, 
üzenetek, tréfák, csípős megjegyzések közvetítésére. De még a falak közt is erősen felmagasodott 
talajon járt az ember, akármilyen mélyen ellapátolták is a havat; némely lazább helyen volt ez 
észlelhető, lyukakban, ahol az ember lába hirtelen besüppedt, mélyen, néha térdig, s vigyázni 
kellett, nehogy az ember egy óvatlan lépésnél a lábát törje. A padok eltűntek, elsüllyedtek, 
legfeljebb ha egy darabka támla látszott ki itt-ott a fehér hósírból. Lenn a községben is olyan 
furcsán eltolódott az utca szintje, hogy a földszinti üzletekből pincehelyiség lett, ahová 
hólépcsőfokok vezettek le a járda magasáról.
És a mindent beborító tömegekre tovább hullott a hó, nap nap után hullott csendesen, mérsékelt 
hidegben: tíz-tizenöt fok volt zérus alatt, a fagy nem hatolt velőkig, az ember jóformán nem is 
érezte, éppúgy lehetett volna öt fok vagy akár kettő - a szélcsend és a levegő szárazsága elvette az 
élét. Reggel nagyon sötét volt, a csillárholdak mesterséges fényénél reggeliztek a vidám-tarkára 
festett bolthajtásos étteremben. Kinn a semmi borongott, a világ az ablakhoz toluló szürkésfehér 
vattába, hófellegekbe, ködgomolygásba volt vastagon csomagolva. A hegyek láthatatlanná váltak; 
később kibukkant ugyan valami a legközelebb eső fenyvesből; súlyosan megrakva állt ott, 
csakhamar ismét elveszett a gomolygásban, egy-egy fenyő itt-ott megszabadult
terhétől, porló fehérséget rázott a szürkeségbe. Tíz órakor gyengén világító füstfoszlány képében 
kibukkant a hegy fölé a nap, és bágyadt, kísérteties életet, fakó érzékletességet vitt a semmivé vált, 
fölismerhetetlen tájba. De továbbra is minden úgy maradt, kísérteties finomságba és sápadtságba 
oldódva, sehol egy vonal, amelyet a szem határozottan követhetett, megrajzolhatott volna. A 
csúcsok körvonalai elúsztak, elködlöttek, elfüstölögtek. A bágyatag megvilágításban egymás mögé 
és fölé emelkedő hófelületek a semmibe vezették az ember pillantását. S végül talán egy 
megvilágított felhő lebegett füstszerűen, sokáig alakját sem változtatva egy sziklafal előtt.
Déltájban a nap félig-meddig áttört, s láthatóan igyekezett a ködöt kékséggé oldani. Kísérlete 
korántsem járt sikerrel, de néha-néha egy pillanatra mégis fölsejlett az ég kékje, és ez a kevés fény 
is elegendő volt, hogy a hókaland által furcsamód elváltozott táj mindenfelé gyémántosan 
felszikrázzék. Ebben az órában többnyire elállt a havazás, talán hogy áttekintést engedjen az addig 
elért eredmények fölött; látszólag ugyanezt a célt szolgálták a nagy ritkán közbeékelt verőfényes 
napok, amikor a hóförgeteg szünetelt, és a váratlanul lezúduló égi tűz megpróbálta felolvasztani a 
friss hótömegek gyönyörűségesen szűzies felületét. A világ mesebeli, gyerekes és komikus képet 



öltött. A vastag, puha, mintegy felrázott vánkosok a faágakon, a talaj púpjai, melyek alatt kúszó 
bokor vagy kiugró szikla rejtőzött, az egész táj guggoló, süppedt, mulatságosan bebugyolált, 
álcázott jellege - mindez együttvéve meséskönyvbe illő, nevettető törpevilágot alkotott. A közeli táj, 
melyben nehezen mozgott az ember, ilyen meseszerű, bohókás hatást tett, a távolabbi háttér ezzel 
szemben, a behavazott Alpok egymásra tornyosuló szoborcsoportozata a fenség és magasztosság 
érzelmeit keltette.
Délutánonként kettő és négy között Hans Castorp páholyerkélyén feküdt jól becsomagolva, és fejét 
kitűnő nyugágya éppen megfelelően - sem túl meredeken, sem túlságos laposan - beállított támláján 
pihentetve, a hópárnás korlát fölött elnézte az erdőt, a hegyeket. A fekete-zöld fenyves hó alatt 
roskadozva kúszott fel a lejtőkön, s a fák között párnáspuha volt a havas föld. A fenyves fölött 
sziklás hegység magaslott a szürkésfehér égbe, óriási hófelületeit itt-ott egy-egy sötétebben kiugró 
szirt szakította meg; körvonalai finom párába vesztek. Csendesen havazott. Egyre jobban összefolyt 
a világ. A tekintet vattás semmibe süppedt, és könnyen megtört, álomba fordult. Az átmenet 
pillanatát borzongás kísérte, de azután már sehol sem eshetett tisztább alvás, mint ott a jeges 
hidegben; álomtalanságát a szerves élet terhének semminő tudattalan érzése nem háborította, mert a 
ritka, könnyű, páraszegény levegőben a lélegzés éppúgy nem esett nehezére a szervezetnek, mint a 
halottnak a nemlélegzés. Ébredéskor a hegység már teljesen eltűnt a hófelhőben, csak itt-ott 
bukkant elő felváltva egy-egy darabja - hegy orom, sziklaszirt - néhány percre, hogy azután ismét 
eltűnjék a homályban. Ez a nesztelen kísértetjáték rendkívül szórakoztató volt. Erősen kellett 
figyelni, ha az ember meg akarta lesni a fátyol-fantazmagória titkos változásait. A párában szabadon 
lebegve sziklás hegyi részlet tűnt elő zordul, fenségesen; sem csúcsa, sem lába nem volt látható. De 
ha az ember csak egyetlen percre is szem elől tévesztette, máris tovatűnt.
Máskor hóvihar támadt, és lehetetlenné tette az erkélylugasban való tartózkodást, mert a kavargó 
fehérség tömegestül betódult, és bútort, padlót, mindent vastagon beborított. Bizony, vihar is tudott 
lenni ebben a védett, magas fekvésű völgyben. A könnyű atmoszféra felzúdult, úgy betöltötte a 
pelyhek nyüzsgése, hogy az ember az orráig sem látott. Fullasztó erejű szélrohamok terelték, 
dobálták vadul a hótömegeket, hol oldalvást, hol lentről fölfelé, a völgykatlanból fel a levegőégbe, 
vad táncban sodorva; már nem is havazás volt ez, hanem fehér sötétség káosza, szörnyű garázdaság, 
a mérsékelten túllépő égöv tüneményes kicsapongása, melyben legfeljebb a hirtelen csapatostul 
megjelenő havasi pinty mozoghatott otthonosan.
Hans Castorp mégis kedvelte ezt a havas életet. Sokban hasonlónak érezte a tengerpartihoz: 
mindkettőt egyaránt a természeti kép ősi egyhangúsága jellemezte, a hó, a mély, laza, makulátlan 
porhó idefenn ugyanazt a szerepet játszotta, mint odalenn a sárgásfehér fövény; mindkettő érintése 
egyformán tiszta volt, az ember éppoly nyomtalanul rázta le ruhájáról, cipőjéről a fagyott, száraz 
fehérséget, mint odalenn a tengerfenék mocsoktalan kő- meg kagylóporát, és egyformán fárasztó 
volt a vándorlás a hóban meg a homokdűnéken - ha ugyan nem olvadt meg a hó felülete a nappali 
verőfényben, s fagyott keményre éjjelen át: mert olyankor könnyebb és kellemesebb járás esett 
rajta, mint a parketten, éppoly kellemes és könnyű, mint a hullámok nedvesítette sima, kemény, 
rugalmas fövény-sávon a tenger szegélyén.
Csakhogy abban az esztendőben olyan hótömegek hullottak és feküdtek mindenütt, hogy a 
szabadban való mozgás lehetőségeit erősen megszorították mindenki számára, kivéve a sízőket. A 
hóekék buzgón dolgoztak, de csak nagy nehezen sikerült úgy-ahogy szabaddá tenniük a gyógyhely 
főutcáját meg leghasználatosabb ösvényeit; a kevés számú úton, amely egy darabon járható volt, s 
csakhamar járhatatlanságba torkollt, csak úgy nyüzsögtek egészségesek és betegek, bennszülöttek 
és nemzetközi hotellakók; a sétálóknak minduntalan nekiszaladtak a ródlizók, urak és hölgyek 
hátradőlve, lábbal előre, hangos kurjongatással - melyen érződött, mennyire áthatja őket 
vállalkozásuk fontossága - száguldottak le gyerekszánkáikon csúszkálva-billegve a lejtőkön, hogy 
leérkezve, madzagjánál fogva újra felvontassák divatos játékszerüket a kaptatón.
Hans Castorp túlontúl megelégelte már ezeket a sétákat. Kettőt kívánt: erősebbik kívánsága az volt, 
hogy egyedül maradhasson gondolataival meg uralkodói gondjaival, s ennek a kívánságának 
páholyerkélye, ha felületesen is, eleget tett volna. Másik kívánsága azonban az előbbivel párosulva 
az volt, hogy meghittebb s szabadabb kapcsolatra lépjen a hósivataggá változott hegyvidékkel, 



amelyet bensőségesen megszeretett; ez a kívánság pedig nem teljesülhetett, amíg 
felszerszámozatlan és szárnyatlan gyalogos volt az, akinek keblében élt, mert ez a gyalogos azon 
nyomban vállig süppedt volna az őselembe, ha megpróbál a tisztára lapátolt közlekedési ösvények 
mindenütt gyorsan elérhető végén túl előrenyomulni.
Hans Castorp tehát e második fenn töltött telének egyik napján elhatározta, hogy sílécet vásárol, és 
megtanul vele bánni, már amennyire egyéni szükségletei megkövetelik. Nem volt sportember, 
megfelelő testi hajlamok híján sohasem volt az, és nem is játszotta meg, mintha az volna, mint a 
Berghof némelyik vendége, aki a helyi szellem és a divat kedvéért nyeglén majomkodva annak 
álcázta magát; kivált fehérszemélyek voltak ezek, példának okáért Hermine Kleefeld, aki - noha a 
légzési nehézségek állandóan kékre festették ajkát meg orra hegyét - ebédhez szívesen jelent meg 
gyapjúnadrágosan, és étkezés után szétvetett térdekkel idétlenül tehénkedett a hall egyik fonott 
karosszékében. Ha Hans Castorp Behrens tanácsos hozzájárulását kéri kicsapongó szándékához, 
feltétlenül elutasító választ kapott volna. A �fentiek" közösségét a Berghof-szana-tóriumban csakúgy, 
mint minden más hasonló intézményben, szigorúan eltiltották mindennemű sporttevékenységtől; a 
látszólag oly könnyen belélegezhető atmoszféra amúgy is erősen igénybe vette a szívizmokat, s ami 
Hans Castorpot illeti személy szerint, továbbra is teljes érvényben volt az a találó megjegyzése, 
hogy az ember �megszokja, hogy nem szokja meg", és továbbra is makacsul tartott hőemelkedési 
hajlama, melyet Rhadamanthys egy felpuhult gócnak tulajdonított. Másképp ugyan mit keresett 
volna idefenn? Kívánsága és szándéka tehát megengedhetetlen volt, ellentmondott a törvényeknek. 
Csakhogy helyesen kellett értelmezni szándékát. Nem a becsvágy sarkallta, hogy versenyre keljen a 
szabadtéri piperkőcökkel és divatsportolókkal, akik - ha történetesen az a divatos jelszó - éppolyan 
buzgalommal űzték volna a kártyázást a dohánybűzös szobában. Nem, ő mindenképpen egy másik, 
kötöttebb közösséghez tartozónak érezte magát, nem a fenti turisták léha népségéhez; és új, tágabb 
szemszögből, valami elidegenítő méltóság és mérséklő kötelességtudat alapján úgy érezte, nem az ő 
dolga, hogy felszínesen mulatozzék, mint amazok, és a hóban hempergőzzék, mint a bolond. Nem 
szándékozott kirúgni a hámból, eleve fékezni akarta magát, s amit tervelt, azt Rhadamanthys bízvást 
megengedhette volna. Mivel azonban a házirend kedvéért mégis megtiltaná, Hans Castorp 
elhatározta, hogy a háta mögött cselekszik.
Alkalomadtán megemlítette szándékát Settembrini úrnak. Settembrini majd a nyakába borult 
örömében.
- Tegye meg, mérnök úr, az Istenre kérem, feltétlenül tegye meg! Ne kérdezzen senkit, és tegye 
meg... az őrangyala sugalmazta ezt! Tegye meg rögtön, mielőtt lelohad a kedve! Elmegyek 
magával, elkísérem a boltba, és abban a helyben megvásároljuk együtt az áldott szerszámokat! A 
hegyekbe is elkísérném, szállnék magával, szárnyas cipő a lábamon, mint Mercuriusnak, de nem 
szabad... Eh mit, �nem szabad"! Megtenném, ha csak a �nem szabad" állna utamban, de hiába, nem 
tudom, nem bírom megtenni, elveszett ember vagyok. Maga ellenben... Magának nem fog ártani, ó, 
egy cseppet sem, ha ésszerűen viselkedik, és nem esik túlzásba. Ugyan, és még ha ártana is egy 
kicsikét, akkor is az őrző angyala volt az, aki... De nem folytatom. Mily kitűnő terv! Két esztendeje 
van itt, és még ilyen ötletekre képes... nem, nem, a magja ép, nem szabad magában kételkedni. 
Bravó, bravó! Szamárfület mutat az árnyékfejedelemnek odafenn, megveszi a léceket, elküldeti 
hozzám vagy Lukacekhoz, vagy a fűszerszámárushoz ott a házunk földszintjén. Odajön érte, hogy 
gyakoroljon, és vígan tovasiklik...
Pontosan így történt. Settembrini úr felügyelete mellett - megjátszotta a bíráló szakértőt, holott nem 
is konyított a sporthoz - Hans Castorp a főutca egyik szaküzletében vásárolt egy pár világosbarnára 
pácolt, elöl hegyesen felhajló, takaros sílécet, kitűnő kőrisfából, pompás bőrszíjazattal, megvette a 
hozzátartozó karikás, vashegyű botokat is, és ragaszkodott hozzá, hogy mindezt maga vigye el a 
vállán Settembrini tanyájáig, ahol is a szatóccsal csakhamar megállapodtak a szerszámok tárolása 
felől. Hans Castorpot a hosszas megfigyelés már valamelyest megtanította a sílécek használatára, 
így hát a maga szakállára kezdett rajtuk botladozni a gyakorlórétek nyüzsgésétől távol, egy csaknem 
teljesen fátlan lejtőn, nem messze a Berghof-szanatóriumtól; egyszer-másszor Settembrini úr is 
megjelent, és némi távolságból figyelte próbálkozásait, botjára támaszkodva, lábát kecsesen 
keresztbe téve, a haladás és ügyesedés jeleit �bravó"-kiáltásokkal üdvözölve. Még abból sem lett baj, 



amikor Hans Castorp egyszer a �Falu"-ba levezető, tisztára lapátolt kanyarban, útban, hogy lécét 
visszavigye a szatócshoz, Behrens tanácsossal találkozott. Behrens nem ismerte meg, noha fényes 
délben történt az eset, és a kezdő sportoló csaknem beleütközött. A tanácsos szivarfüstfellegbe 
burkolózva eltappogott mellette.
Hans Castorp tapasztalta, hogy az ember gyorsan beletanul abba, aminek belsőleg szükségét érzi. 
Nem tartott igényt virtuóz szaktudásra. Amire szüksége volt, néhány nap alatt elsajátította, 
verejtékezés és kifulladás nélkül. Gondosan ügyelt, hogy a két lábát szépen egymás mellett tartsa, 
és párhuzamos nyomokat írjon a
hóba; kipróbálta, hogyan kormányozza magát lesiklásnál a botjával, megtanulta, hogyan kell 
kiterjesztett karral átlendülni kisebb akadályokon, a terep csekély hullámzásain, emelkedve-
süllyedve, mint a hajó a viharos tengeren; és a huszadik kísérlet után már nem bukott fel, amikor 
teljes sebességből telemarkkal fékezett, egyik lábát előretolva, a másikat térdben meghajlítva. 
Fokozatosan tágította gyakorlatozása színhelyét. És egy napon eltűnt Settembrini úr szeme elől a 
fehéres ködben; Settembrini úr még néhány intő szót kiáltott utána tölcsért formáló kezén át, s 
azután pedagóguslelke mélyéig kielégülve hazaballagott.
Szép volt a téli hegység, nem enyhén és barátságosan volt szép, hanem úgy, mint az Északi-tenger 
vadona erős nyugati szélben - csak éppen mennydörgő robajlás nélkül, síri csendben, de hasonló 
áhítatos tiszteletet keltőn. Hosszú, hajlékony fatalpai mindenfelé elvitték Hans Castorpot; a völgy 
bal oldali hajlatán végig Clavadel felé, vagy jobbra Frauenkirchen és Glarison túl, ahol az 
Amselfluh-hegység árnyéka kísértett a ködben; elment a Dischma-völgybe is, vagy a Berghof 
mögött indult el az erdős Seehorn irányában, melynek csak havas csúcsa magaslott a fahatár fölé, 
meg a Drusatscha-erdőbe, amely mögött a vastagon behavazott Rhatikon-hegylánc sápadt sziluettje 
fehérlett. Máskor fölvitette magát a meredek kötélpályán a Schatzalpra, és ott kétezer méter 
magasságban csúszkált kedélyesen a csillámló porhóval borított lankákon, ahonnét kedvező 
időjárásban tágas, fenséges kilátás nyílt kalandjai színhelyére.
Örült újonnan elsajátított tudományának; a hozzáférhetetlen is hozzáférhetővé vált, s az akadályok 
jóformán megsemmisültek előtte. Az áhított magányt is megszerezte, az elképzelhető legteljesebb 
magányt, amely a szívben már az elzárkózó idegenség és bírálat húrjait érintette meg. Eljutott 
például egy helyre, ahol egyik oldalán fenyőkkel benőtt meredély zuhant s veszett a havas ködbe, 
másik oldalán pedig sziklás kaptató magaslott barlangokat meg odúkat képező, félelmetes, óriási, 
domborodó-púposodó hótömegekkel. Ha mozdulatlanul megállt, hogy magamagát ne hallja, 
föltétlen és tökéletes volt a csend, vattázott nesztelenség, amilyent sosem látott, sosem tapasztalt, 
amilyen másutt nem is fordul elő. Szellő sem rebbent, amely a fák ágait halkan megmozdította 
volna, patak sem csobogott, madárfütty sem hangzott. Az őshallgatást leste meg Hans Castorp, 
amikor ott állt, botjára támaszkodva, fejét félrehajtva, nyitott szájjal; és a csendben nesztelenül, 
megállás nélkül hullott a hó, egyenletesen zuhogott alá, hangtalanul.
Nem volt barátságos ez a világ feneketlen hallgatásában, a látogatót úgyszólván csak a maga 
veszélyére és felelősségére engedte oda, nem fogadta be és el, csupán eltűrte behatolását és 
jelenlétét, de azt is nyugtalanító módon, semmiért sem jót- állva; csendesen, fenyegetőn elemi 
voltában nem is ellenségesnek érződött, hanem inkább közömbösen-halálthozónak. A civilizáció 
gyermeke, aki születésétől fogva idegenül távol áll a fékezetlen természettől, sokkalta inkább érzi 
nagyságát, mint a természet edzett fia, aki zsenge korától fogva rá van utalva, és kiábrándító, 
bizalmas viszonyban él vele. Emez aligha ismeri az áhítatos megilletődést, amellyel amaz 
szemöldökét felvonva elébe lép, s amely alapvetően meghatározza a természethez fűződő érzelmi 
viszonyát, állandó vallásos megrendülést, félénk izgalmat táplálva lelkében. Hans Castorp, hosszú 
ujjas teveszőrmellényében, lábszártekerőjével, drága sílécével, tulajdonképpen vakmerőn 
tolakodónak érezte magát, hogy meglesi az ős-csendet, a halálosan nesztelen téli vadont; roppantul 
megkönnyebbült, amikor hazafelé tartva a ködfátylakon át felbukkant az első emberi lakóhely, és ez 
a hirtelen támadó megkönnyebbülés ébresztette csak igazán tudatára előző állapotának, s mutatta 
meg neki, hogy órákon át titkos, áhítatos rémület uralkodott lelkén. Sylt szigetén annak idején fehér 
nadrágosan, biztosan, előkelőn és tisztelettudón állt a parton, a hullámtörés szélén, mint az 
oroszlánketrec előtt, ahol a rács mögött a félelmes fenevad tátja el szakadék mélységű torkát, 



iszonyú fogsorát. Azután megfürdött, míg a parti őr kicsiny tülökkel kürtölte ki a figyelmeztetést 
azoknak, akik vakmerően megpróbáltak túljutni az első hullámon, vagy túlságosan közel férkőzni a 
közeledő viharzáshoz; a partnak zúduló víztömegek utolsó nekifutása is úgy érte az ember tarkóját, 
mint ragadozó vadállat mancsának csapása. Ott tapasztalta a fiatalember, milyen fölemelő 
boldogság a könnyed szerelmi érintkezés olyan hatalmakkal, amelyeknek teljes ölelése 
megsemmisítené a földi halandót. Amit azonban eddig nem ismert, az a vágy volt, hogy ezt a 
lelkesítő érintkezést a halálos természettel odáig fokozza, hogy már a teljes ölelés fenyegesse; mint 
gyenge, noha a civilizáció eszközeivel valamelyest fölfegyverzett halandó, olyan messzire 
merészkedjék a félelmetesbe, vagy legalábbis olyan sokáig ne meneküljön előle, míg a kapcsolat 
már-már a válságos területén mozog, és alig-alig lehet önként határt szabni neki, míg már nem 
tajtékszegélyről és a fenevad mancsának könnyed csapásáról van szó, hanem hullámokról, torokról, 
tengerről.
Egy szó mint száz: Hans Castorp bátorságra kapott idefenn - ha az elemekkel szemben tanúsított 
bátorságon nem józan és tompa közömbösséget értünk, hanem tudatos odaadást, szimpátiával 
leküzdött halálfélelmet. - Szimpátia? - Igen, Hans Castorp szűk, civilizált mellében szimpátia élt az 
elemek iránt; és ez a rokonérzés összefüggött azzal az újfajta méltóságérzettel, amelynek a 
szánkázva-nyüzsgő népség láttán ébredt tudatára, s amely arra ösztökélte, hogy mélyebb és 
teljesebb, kevésbé szállodai és kevésbé kényelmes, méltóbb egyedüllétet keressen, mint 
páholyerkélye magányát. Amíg onnan szemlélte a ködbe borult magas hegységet, a hóvihar táncát, 
lelke mélyéig szégyenkezett, amiért komfortos biztonságból bámészkodik a mellvéden át.
Ezért tanult meg sízni, nem sportőrület és nem is vele született testi hajlam vitte rá. Ha 
félelmetesnek érezte is helyzetét ott az óriások világában, a havas, halálos csendben - mert bizony 
annak érezte, lévén a civilizáció gyermeke -, nos: lelke, szelleme éppen elég félelmeteset kóstolt 
már idefenn. Egy-egy kollokvium Naphtával és Settembrinivel sem volt kevésbé félelmetes, éppúgy 
úttalan utakra, szertelen veszélyekbe vezetett; s ha mégis azt mondjuk, hogy Hans Castorpban 
szimpátia élt a nagy téli vadon iránt, ennek forrása az volt, hogy vallásos megilletődése ellenére is 
alkalmas színhelynek érezte gondolati komplexumai kibogozására, illő tartózkodási helynek 
olyasvalaki számára, akire - anélkül hogy igazából tudta volna, hogyan kerül hozzá - uralkodói 
gondok nehezednek, s a homo Dei állapotán, helyzetén töri a fejét.
Itt nem volt őr, aki tülkén fújva figyelmeztette volna a veszélyre - ha ugyan nem tekintjük annak 
Settembrini urat, aki kezei tölcsérén át utánakiáltott a tovatűnő Hans Castorpnak. Hans Castorpban 
azonban bátorság és szimpátia lakozott, a háta mögött elhangzó kiáltásra ügyet sem vetett, mint 
ahogyan annak idején sem vetett ügyet a húshagyókedd éjszakáján bizonyos pillanatban mögötte 
elhangzó intelemre: �Eh, ingegnere, un po' di ragione, sa!" - �Ej te pedagógus Satana, a ragioné-ddal 
meg a ribellió-ddal - gondolta magában. - Egyébként szívellek. Szeleverdi kintornás vagy ugyan, de 
a szándékod tiszta, jobb a szándékod, és jobban is szívellek, mint az éles kis jezsuitát és terroristát, 
a villámló szemüveges spanyol inkvízítort és hóhérlegényt, noha majdnem mindig neki van igaza, 
amikor vitatkoztok, amikor pedagógiai szempontból huzakodtok a szegény lelkemért, mint Isten és 
ördög a középkorban az emberért..."
Térdig hóban botorkált felfelé holmi sápadt hegyoldalban, melynek lepedő-rétjei teraszosan, 
lépcsőzetesen emelkedtek feljebb, feljebb, ki tudja, hová - úgy tetszett, sehová sem vezetnek, 
felsőbb régióik egybeolvadtak az éggel, mely éppoly ködös-fehér volt, mint a lejtő, és nem lehetett 
tudni, hol kezdődik; nem látszott sem orom, sem gerincvonal, Hans Castorp a ködös semmibe 
kapaszkodott fel, s mivel mögötte is hamarosan bezárult a világ, az emberlakta völgy eltűnt szem 
elől, s hang sem hatolt fel onnét - magánya, sőt elveszettsége, mire észbe kapott, teljesebb volt, mint 
amilyet valaha is kívánt, ijesztően teljes, márpedig az ijedelem a bátorság előfeltétele. Praeterit 
figura huius mundi - mondta magában cseppet sem humanista szellemű latinsággal; ezt a szólást 
Naphtától hallotta. Megállt, körülnézett. Körös-körül semmi, mindenütt a semmi - csak egyes kis 
hópelyhek látszottak, amelyek a magasság fehéréből a talaj fehérségére hullottak, és a csend körös-
körül megrendítően semmitmondó volt. Hans Castorp pillantása megtört a vakító, fehér ürességen, 
szíve pedig meggyorsult, erősen vert az emelkedéstől - erőteljesen működött ez az izomszerv, 
melynek állatszerű alakját, saját dobogását annak idején megleste - talán bűnös módon megleste - 



az átvilágító kamra pattogó villámai közepette. Bizonyos fokig meghatódott, együgyűen és 
áhítatosan megindította a szíve, ez a magánosan dobogó emberi szív, egyes-egyedül idefenn a jeges 
űrben, a maga kérdésével, a maga rejtélyével.
Tovább baktatott, feljebb, az ég felé. Néha-néha síbotja felső végét belökte a hóba, és elnézte, ahogy 
a lyuk mélyéből kék fény zúdul a bot után, amikor kihúzza. Ez elszórakoztatta; hosszú ideig 
álldogált, hogy újra meg újra kipróbálja a kis optikai jelenséget. Sajátosan finom és mélységes 
hegyi fény volt, zöldeskék, jegesen tiszta s mégis árnyékos, titokzatosan vonzó. Bizonyos szemek 
fényére, színére emlékeztette Hans Castorpot, sorshordozó, ferde metszésű szemekre, amelyeket 
Settembrini úr humanista álláspontjáról megvetően �tatárszem"-nek, meg �sztyeppi farkas-szemek"-
nek szokott nevezni; kora ifjúságában megismert és sorsszerűen viszontlátott szemekre, Hippe és 
Clawdia Chauchat szemére. �Szívesen - mondta halkan maga elé a némaságban. - De vigyázz, el ne 
törd; il est a visser, tu sais." És egy dallamos hang a háta mögött mintha józanságra intette volna.
Jobbra tőle, kissé távolabb erdő ködlött. Arra fordult, hogy transzcendens fehérség helyett földi cél 
legyen a szeme előtt és egyszer csak gyors iramban megindult lefelé, anélkül hogy lejtőt látott volna 
maga előtt. Annyira vakított a hó, hogy lehetetlenség volt fölismerni a terep alakulását, Hans 
Castorp semmit sem látott; minden összefolyt a szeme előtt. Váratlan akadályok emelgették. 
Átengedte magát a lejtőnek, anélkül hogy szeme a lejtés szögét meg tudta volna különböztetni.
Az erdő, ahová törekedett, túl volt a szakadékon, melybe akaratlanul lesiklott. A szakadék laza 
hóval borított alja a hegység felé lejtett, ahogyan észrevette, mikor már egy ideje követte abba az 
irányba. Egyre lejjebb került, a meredek oldalfalak egyre magasabbra szöktek, a horhó mint egy 
mélyút vezetett bele a hegybe. Egy idő múlva léceinek orra ismét felfelé mutatott, a talaj 
emelkedett, s nemsokára már nem volt oldalfal, amelyen föl kellett kapaszkodni: Hans Castorp 
úttalan útja ismét szabad fennsíkon emelkedett az ég felé.
Oldalt maga mögött és maga alatt látta a fenyvest, arrafelé fordult, és gyors lesiklással elérte a hó 
alatt roskadozó fákat, amelyek ék alakban nyomultak a szabad rétekbe, a meredek lejtőn ködbe 
vesző erdőségek kifutóiként. Ágaik alatt megpihent, elszívott egy cigarettát; lelke mélyén 
szüntelenül nyomasztotta, idegesítette, szorongatta a mélységes-mély csend, a kalandos magány, 
mégis büszke volt rá, hogy meghódította, s bátornak érezte magát, abban a tudatban, hogy 
méltóságánál fogva joga van ehhez a környezethez.
Délután három órára járt az idő. Hans Castorp nem sokkal ebéd után indult el otthonról, 
elmulasztván a Nagy Fekvőkúra egy részét meg az uzsonnát, azzal a szándékkal, hogy még 
sötétedés előtt visszatér. Jólesett a gondolat, hogy több óra hosszat bolyonghat a szabadban, a 
fenségben. Nadrágzsebében egy kevés csokoládét vitt magával, mellénye zsebébe kis üveg portói 
bort dugott.
A nap állása alig volt fölismerhető, olyan sűrű köd födte el. Hátul, a völgy kijárata környékén, a 
hegyek sarkában, amely nem látszott oda, elsötétültek a fellegek, a gomolygás nőttön-nőtt, és 
látszólag közeledett. Havazás ígérkezett, újabb havazás, a hiányokat pótlandó - hóvihar, annak 
rendje és módja szerint. A piciny, nesztelen pelyhek csakugyan már bőségesebben hullottak a 
rétekre.
Hans Castorp kilépett a fenyőfa alól, egy-két pelyhet kabátja ujjára hullatott, és az amatőr kutató 
szemével vizsgálta. Alaktalan foszlánynak tetszett, de Hans Castorp már több ehhez hasonlót nézett 
meg kitűnő nagyítója alatt, és jól tudta, milyen finoman cizellált apró cifraságokból tevődik össze, 
ékkövekből, érdemrend-csillagokból, briliáns-csatokból - a legügyesebb ékszerész sem tudott volna 
ennél gazdagabbat, aprólékosabbat alkotni. Bizony, ez a könnyű, laza, púderes fehérség, amely 
tömegével súlyosodott a fenyvesre, borította a lankákat, s terült sílécei alá - ez mégiscsak más volt, 
mint a honi tengeri fövény, amelyre emlékeztette; mert köztudomásúan nem kő- meg 
kvarcszemekből állt, hanem miriádnyi, megmerevedés közben arányos változatosságban 
kristályosodó vízrészecskéből - igen, ama szervetlen anyagnak részecskéi voltak ezek, amely az élő 
plazmát, a növényi, az emberi testet is duzzasztja; és a miriádnyi varázscsillag nem emberi szemnek 
szánt, titkos és mikroszkopikus pompájában egyik példány sem volt azonos a másikkal, korlátlan 
feltalálókedv nyilvánult itt meg a mindig egyforma alapszkéma, az egyenlő oldalú és egyenlő szögű 
hatszög változataiban és finom cifrázataiban; de magában véve minden egyes hideg képződmény 



hibátlanul arányos volt és jegesen szabályos, igen, éppen ez volt benne a kísérteties, életellenes és a 
szerves élettel szemben álló: túlságosan szabályosak voltak a hópihék, az életre szervezett anyag 
sohasem volt ennyire szabályos, az élet irtózott a tökéletes pontosságtól, halált sejtett benne, a halál 
titkát - és Hans Castorp érteni vélte, hogy régi korok pogány templomépítői miért építették 
oszloprendjeiket titkon és szántszándékkal úgy, hogy kissé eltérjenek a teljes szimmetriától.
Ellökte magát, lécein tovább csoszogott, az erdő szélén lesiklott a hegyoldal vastag hótakaróján a 
ködös semmibe, és hol emelkedve, hol süllyedve, céltalanul és kényelmesen futott tovább a holt 
vidéken, amely tágas és egyenetlen talajával, egyes sötéten kibukkanó törpefenyő-cserjékből álló 
száraz vegetációjával és puhán hullámzó szemhatár-vonalával olyan feltűnően emlékeztetett a 
fövenyes dünatájra. Hans Castorp elégedetten bólintott, amikor meg-megállva elgyönyörködött 
ebben a hasonlóságban; és égő arcát, tagjai remegését és izgalomból és kimerültségből összetevődő 
bódult, furcsa közérzését is megadással tűrte, mert minden emlékeztette a szintén felkorbácsoló és 
ugyanakkor álmosító anyagokkal átitatott tengeri levegő rokonhatására. Szárnyas függetlensége, 
szabad kószálása elégtétellel töltötte el. Előtte nincs út, amelyet követnie kell, mögötte sincsen, 
amely úgy vinné vissza, ahogyan jött. Eleinte még találkozott itt-ott póznákkal, cövekekkel, 
hójelzőkkel, de szántszándékkal hamarosan eltért gyámolításuktól, mert a tülkös emberre 
emlékeztették, és méltatlanok voltak a nagy téli vadont átfogó bensőséges kapcsolatához.
Behavazott szikladomborulatok között kanyargott, hol jobbra, hol balra kitérve; lejtő terült elébe, 
azután fennsík, majd komoly hegyek, melyeknek puhán párnázott hasadékai meg hágói rendkívül 
hozzáférhetőknek, hívogatóknak látszottak. Igen, Hans Castorpot hívták, csábították a távoli tájak, a 
hegycsúcsok, az új meg új feltáruló magányok, és megkockáztatva, hogy elkésik, egyre beljebb 
hatolt a vad némaságba, a félelmetesbe, a semmiért sem jótállóba, mit sem törődve azzal, hogy 
idegessége, szorongása időközben valóságos félelemmé nőtt az idő előtt elsötétülő ég láttára, mert 
az alkony már szürke fátyolként ereszkedett a tájra. Félelme egyben annak is tudatára ébresztette, 
hogy eddig titokban egyenesen arra törekedett, hogy elveszítse tájékozódását, és elfelejtse, merre 
van a völgy, merre a telep; és ez teljes mértékben sikerült, úgy, ahogyan kívánta. Egyébként azzal 
biztatta magát, hogy ha most azonnal megfordul, és állandóan lefelé siklik, hamarosan leér a 
völgybe, ha talán távol is a Berghoftól; túlságosan hamar, korán érkezik majd, nem használta ki a 
rendelkezésére álló időt, ha ellenben a hóvihar utoléri, könnyen megtörténhet, hogy egy ideig 
egyáltalában nem talál haza. Emiatt azonban mégsem akart idő előtt hazaszökni, akárhogy 
szorongatta is félelme, őszinte félelme az elemektől. Ez az elgondolás nem volt sportemberhez illő, 
mert a sportember csak odáig merészkedik az elemekkel, amíg érzi, hogy ő az úr; a sportember 
óvatosan viselkedik, ő az okosabb, aki enged. Ami azonban Hans Castorp lelkében végbement, azt 
csak egyetlen szóval jellemezhetjük: kihívás. És ha ez a szó megrovást fejez is ki, még akkor is - 
vagy kivált akkor -, ha a vele megjelölt bűnös érzés ennyi őszinte félelemmel párosul, némi emberi 
beleérzéssel megérthető, hogy egy fiatal férfi lelke mélyén, ha évekig úgy élt, mint hősünk, sok 
minden felgyülemlik, vagy, ahogyan Hans Castorp, a mérnök mondaná: sok minden 
�akkumulálódik", ami egy napon mint elemi erejű �ej, mit!", mint elkeseredetten türelmetlen �lesz, ami 
lesz", egyszóval mint kihívás és az okos elővigyázatosság megtagadása robban ki. Hans Castorp 
tehát csak azért is tovább siklott hosszú papucsain, le a lejtőn, és keresztülvágott a következő réten, 
ahol valamivel
távolabb faház, szénpajta vagy pásztorkunyhó állott, födelén kőnehezékek; átvágott tehát, és 
megindult fölfelé a következő hegyen, melynek háta fenyőborostás volt, s mögötte magas csúcsok 
tornyosultak ködösen. Az előtte magasló s egyes facsoportokkal tarkított fal meredek volt ugyan, de 
az ember rézsűt jobbra tartva, mérsékelt emelkedéssel félig megkerülhette, és mögéje jutva, 
megláthatta, hogy mi következik. Hans Castorp tehát megindult erre a kutatóútra, miután a pajtás 
legelő előtt még lesiklott egy jobbról balra lehulló és meglehetősen mély szakadékba.
Éppen megindult újra felfelé a kaptatón, amikor - mint várható volt - teljes erővel kitört a havazás 
meg a förgeteg, egyszóval megérkezett a hóvihar, mely már jó ideje fenyegetett, ha ugyan 
beszélhetünk �fenyegetés"-ről vak és öntudatlan elemekkel kapcsolatban, amelyek a legkevésbé sem 
törekszenek arra, hogy megsemmisítsenek bennünket - mert ez viszonylag kedélyes volna -, hanem 
iszonyatos módon mindegy nekik, ha mellesleg ez is megtörténik. �Hohó! - gondolta Hans Castorp, 



és megállt, amikor az első szélroham odaért hozzá, és felkavarta a sűrű havazást. - Ez aztán a 
lehelet! Velőkig hatol." Valóban ádáz fajtájú szél volt ez; a kemény hideg - majdnem húsz fok a 
fagypont alatt - csak akkor nem volt érezhető s akkor tetszett kellemesnek, ha a páraszegény levegő 
csendesen, mozdulatlanul állt, mint rendesen; de mihelyt szél mozgatta meg, éles késekkel 
hasogatta az embert, ha meg éppenséggel olyan vihar kerekedett, mint most - mert az először 
végigsöprő szélroham csupán előfutár volt -, akkor hét bunda sem lett volna elegendő hozzá, hogy 
az ember csontjait megvédje a jeges halálfélelemtől, Hans Castorp pedig nem viselt hét bundát, csak 
egy gyapjúmellényt, s máskor ez teljesen elegendő, sőt napsütésben még terhes is volt. A szél 
egyébként hátba s oldalba kapta, ezért kevéssé látszott ajánlatosnak, hogy megforduljon, és szemtől 
szembe fogadja; s mivel ez a megfontolás elvegyült dacával és lelkének alapvető �ej, mit!"-
hangulatával, bolond fejjel egyre tovább ment, előre, egyes különálló fenyők között, hogy 
megkerülje a hegyet, melynek meghódítására indult.
Élvezetet nem lelt benne, mert semmit sem látott a pihék táncában, amelyek sűrűn kavarogva 
kitöltötték a teret, anélkül hogy hullani látszottak volna; a minduntalan fel-feltámadó jeges szél éles 
fájdalommal égette fülét, megbénította tagjait, és olyan érzéketlenné tette a kezét, hogy nem is 
tudta, fogja-e még a szöges végű botot vagy sem. A hó befújt gallérja alá, és leolvadt a hátán, 
vállára feküdt, és jobboldalt végig beporozta; úgy érezte, hóemberré merevedik, botját gémberedett 
kezében tartva; és ez a sok kellemetlenség még viszonylag kedvező körülmények között érte - ha 
megfordul, még sokkal rosszabb lesz minden, pedig hát a hazajutás most már olyan nagy munkává 
nőtt, hogy habozás nélkül neki kell vágnia.
Így hát megállt, mérgesen vállat vont, és megfordította léceit. A szembe fújó szél azon nyomban 
elakasztotta a lélegzetét, ezért kénytelen-kelletlen még egyszer elvégezte a lécek megfordításának 
kényelmetlen műveletét, hogy levegőhöz jusson, és elszántabban tudjon szembeszállni a közömbös 
ellenséggel. Fejét leszegve, lélegzését óvatosan szabályozva sikerült is ellenkező irányban 
megindulnia; noha elkészült a legrosszabbra, meglepte, milyen nehezen jut előre, aminek oka főleg 
az volt, hogy megvakította a förgeteg, és nem kapott levegőt. Pillanatonként meg kellett állnia, 
egyrészt, hogy a szélnek hátat fordítva levegőhöz jusson, másrészt pedig, mert lehajtott fejjel fölfelé 
pislogva semmit sem látott a fehérlő sötétségben, és óvakodnia kellett, nehogy nekirohanjon egy 
fának, vagy felbukjék valamely akadályon. A pelyhek tömegestül csapódtak arcába, elolvadtak 
rajta, bőre megdermedt. A szájába repültek, ott gyengén vizenyős ízzel elolvadtak, szemhéjának 
ütődtek, hogy szemhéja görcsösen lecsukódott, elárasztották a szemét, és lehetetlenné tették, hogy 
körülnézzen - ami egyébként is hiábavaló lett volna, mert a látóteret elködösítette, a szemet 
elvakította a nagy fehérség, és a látást mint érzékelést teljesen kikapcsolta. Hans Castorp a 
semmibe, a fehér, kavargó semmibe nézett, ha rákényszerítette magát, hogy nézzen. És a semmiben 
csak nagy ritkán bukkantak fel az érzékelhető világ kísérteties árnyai: egy törpefenyő, egy 
facsoport, a pajta vagy kunyhó halvány sziluettje, amely mellett nemrég elhaladt.
Elhagyta, és a legelőn át, ahol a pajta állt, kereste a hazafelé vezető utat. De hiszen út nem volt, s 
irányt tartani, többé-kevésbé a Berghof irányában völgynek haladni is sokkal inkább szerencse 
dolga volt, semmint az értelemé, mert az ember legfeljebb a kezét láthatta, ha szeméhez emelte, de 
már a síléce hegyét semmi esetre sem; és még ha jobban látott volna, akkor is sok minden történt 
annak érdekében, hogy megnehezítse az előbbrejutást: a hó arcába csapott, az orkán szembe fújt, 
lehetetlenné tette, elvágta a lélegzést, a levegő beszívását éppúgy akadályozta, mint kilehelését, és 
pillanatonként arra kényszerítette az embert, hogy félrefordulva levegő után kapkodjon; ilyen 
körülmények között ugyan kijuthatott volna előbbre, akár Hans Castorpról van szó, akár nála 
erősebbről? Az ember megállt, tátogott, pislogva sajtolta ki a vizet pillái közül, leverte a hópáncélt, 
amely elöl ráfagyott, és eszeveszett követelménynek érezte, hogy ilyen állapotban egyáltalán 
előbbre haladjon.
Hans Castorp mindazonáltal előbbre jutott, vagy helyesebben: elmozdult helyéből. De hogy ez 
célszerű mozgás volt-e, helyes irányban való mozgás, és nem lett volna-e helyesebb ottmaradni, 
ahol éppen volt (noha ez sem látszott éppenséggel tanácsosnak) - azt nem tudhatta senki, az elméleti 
valószínűség mindenesetre ellene szólt, és Hans Castorp a gyakorlatban is nemsokára úgy látta, 
mintha a talajjal nem volna minden



rendjén, mintha az, ami a lába alatt van, nem volna megfelelő, vagyis nem az a lapos fennsík, 
amelyet a hasadékból felkapaszkodva nagy nehezen újra elért, s amelyen legelébb át kellett 
vergődnie. A sík rész túlságosan rövidnek tetszett, már megint kaptató következett. A délnyugatról, 
a völgynyílásból érkező szélvihar ádáz ellennyomása nyilván eltérítette eredeti útirányából. Igen, 
tévelygő előbbre-haladásra fecsérelte erejét már jó ideje. Az örvénylő fehér éjszakában vakoskodva 
egyre mélyebben fúrta bele magát a közönyös, fenyegető elemekbe.
�Még ilyet!" - dörmögte fogai közt, és megállt. Nem fejezte ki magát fellengzősebben, noha egy 
pillanatig úgy érezte, jeges kéz markolja meg szívét, s a szíve megvonaglott, és azután olyan 
gyorsan vert bordái közt, mint akkor, amikor Rhadamanthys fölfedezte tüdejében a puha gócot. De 
belátta, hogy nincsen joga nagy szavakra, széles gesztusokra, mert a kihívás az ő részéről történt, és 
így helyzetének kétséges és veszélyes volta is az ő lelkén szárad. �Nem rossz" - mondta még, és 
érezte, hogy arcvonásai, arcának kifejező-izmai már nem engedelmeskednek akaratának, és semmit 
sem tudnak kifejezni, sem félelmet, sem dühöt, sem megvetést - mert megmerevedtek. �Most mit 
tegyek? Megyek itt rézsút lefelé, mindig egyenest az orrom után, pontosan szél ellen. Ezt ugyan 
könnyebb mondani, mint megtenni - folytatta zihálva, szaggatottan, de csakugyan fennhangon, 
miközben újra megindult -, valaminek azonban történnie kell, nem ülhetek le várni, mert betakar a 
hatszögletű szimmetria, és ha Settembrini jön a tülkével, hogy utánam nézzen, akkor itt talál 
guggolva, üvegszeműen, a fejemen félrebillent hósapka..." Észrevette, hogy magában beszél, s 
ráadásul kissé furcsa dolgokat mond. Ezért rendreutasította önmagát, de ezt ismét fennhangon tette, 
nagyon nyomatékosan, noha ajka annyira megdermedt, hogy lemondott használatáról, és kihagyta 
az ajak segítségével képzett mássalhangzókat; ez életének egy korábbi helyzetére emlékeztette, 
amikor ugyanilyen módon beszélt. �Hallgass, és igyekezzél, hogy minél előbb továbbjuss innét - 
korholta magát, és hozzátette: - Úgy látom, félrebeszélsz, nem vagy teljesen eszednél. Ez nagy baj, 
bizonyos szempontból."
De hogy ez továbbjutása szempontjából baj, azt csupán ellenőrző értelme állapította meg, 
valamennyire idegen, kívül álló, noha aggódó személy. Hans Castorp a maga részéről ösztönösen 
nagyon is hajlott rá, hogy átengedje magát a zavarnak, amely a növekvő kimerültséggel hatalmába 
akarta keríteni elméjét, azonban maga is észlelte ezt a hajlamát, és gondolatban megütközött rajta. 
�Ez olyan ember módosult élményképessége, aki a hegyek közt hóviharba kerül, és nem talál haza" - 
gondolta küszködve, és gondolatai szaggatott foszlányait fennszóval kimondta, tapintatosan kerülve 
a pontosabb kifejezéseket. �Aki utóbb hallja, szörnyűnek képzeli, de megfeledkezik róla, hogy a 
betegség - mert hiszen az én helyzetem is valami afféle -, a betegség úgy átszabja a maga emberét, 
hogy boldogulnak egymással. Van itt mindenféle csökkent érzékelési képesség, kegyelmi narkózis, 
a természet könnyebbségi intézkedései, igenis... De küzdeni kell ellenük, mert kétarcúak, 
kétértelműek, a legnagyobb mértékben: értékelésüknél minden a nézőponton múlik. Jó szándékúak 
és jótéteménynek tekinthetők, ha az ember nem akar hazaérkezni, de gonosz szándékúak és 
leküzdendők, ha egyáltalában még szó lehet hazaérkezésről, mint itt az én esetemben, tudniillik 
eszem ágában sincs, és a viharosan dobogó szívem ágában sincs, hogy ezzel az ostobán szabályos 
kristálytannal itt eltemettessem magam... Csakugyan, erősen megviselt állapotban volt már, és 
érzékeinek kezdődő összezavarodása ellen is zavarosan, lázasan küzdött. Nem ijedt meg úgy, 
ahogyan szabály szerint meg kellett volna ijednie, amikor észrevette, hogy már megint eltért az 
egyenes úttól, ezúttal nyilván a másik oldalra, arrafelé, amerre a fennsík lejtett. Lesiklott ferde 
oldalszéllel és nem szél ellen, pedig ezt egyelőre nem lett volna szabad megtennie - de 
pillanatnyilag a legkényelmesebb volt. �Nem baj - gondolta. - Majd odalent megint a helyes irányba 
fordulok." Ezt meg is tette, vagy legalábbis azt hitte, hogy megtette, ámbár talán maga sem hitte 
igazán, vagy - ami még rosszabb - lassan közömbössé vált a számára, hogy megtette-e vagy sem. 
Így hatottak rá a kétértelmű kihagyásos rohamok, s már csak bágyadtan küzdött ellenük. A fáradtság 
és izgalom jól ismert vegyüléke, olyan vendég állandó közérzete, akinek akklimatizálódása annak 
megszokásában áll, hogy nem szokja meg - ez a vegyülék mindkét alkotórésze tekintetében 
olyannyira fokozódott, hogy már szó sem lehetett megfontolt és tudatos védekezésről a kihagyásos 
rohamok ellen. Bódultan tántorgott, remegett a mámortól és a túlfűtöttségtől, olyasformán, mint 
egy-egy Naphtával meg Settembrinivel folytatott kollokvium után, csak még sokkal erősebben; így 



történhetett, hogy az alélt kihagyások leküzdésében való renyheségét e kollokviumok bódult 
emlékfoszlányaival szépítette, s miközben megvetőn lázongott a hatszögletű szimmetria ellen, mely 
be akarná takarni, olyasféle értelmű vagy értelmetlenségű mondatokat mormolt maga elé, mint: a 
kötelességérzet, mely arra ösztökéli, hogy a gyanús érzékcsökkenések ellen küzdjön, nem egyéb 
puszta etikánál, azaz pocsék életpolgárságnál és istentelen filiszterkedésnél. A vágy, a kísértés, hogy 
lefeküdjék és pihenjen, olyan formában furakodott be öntudatába, hogy azt mondotta magának : 
olyan ez, mint homokvihar a sivatagban, az arabok pedig olyankor hasmánt a földre vetik magukat, 
és burnuszukat a fejükre húzzák. Ellenvetésnek csak éppen azt a körülményt tekintette, hogy 
nincsen burnusza, és az ember egy gyapjúmellényt nemigen húzhat a fejére; pedig hát nem volt már 
gyerek, és többféle forrásból eléggé pontosan tudta, hogy mi módon fagy meg az ember.
Mérsékelt sebességű lesiklás és rövid ideig tartó sík talajon való gyaloglás után most megint fölfelé 
vitt az úttalan út, méghozzá nagyon meredeken. Ez nem volt szükségszerűen téves, mert amíg 
visszajut a völgybe, itt-ott nyilván hegynek fel is kell haladnia, ami pedig a szelet illeti, nyilván 
szeszélyesen megfordult, mert újabban Hans Castorp hátába fújt, ami magában véve rendkívül 
örvendetes volt. Egyébként - vajon a szél görnyesztette-e meg, vagy a derengő hófúvás fátyolozta, 
puha, fehér, ferde felület vonzotta annyira testét, hogy szinte ráhajolt? Csak egy kissé kellene 
rádőlnie, ha elengedné magát, és a kísértés nagy volt - olyan nagy, ahogyan a könyvek leírták, és a 
veszély tipikus formájaként jellemezték, ami azonban semmiképp sem kisebbítette a kísértés 
jelenvaló eleven erejét. Nem, a kísértés ragaszkodott egyéni jogaihoz, sehogy sem akart 
beilleszkedni a közismertbe, nem akarta magát benne fölismerni, egyszerinek és hasonlíthatatlanul 
sürgetőnek mutatkozott, anélkül persze, hogy letagadhatta volna, hogy kitől ered - hogy egy 
bizonyos spanyol feketébe öltözött, hófehér, redőzött fodorgalléros lény sugalmazza, akinek 
eszméjéhez, elvi képzetéhez sok minden komor, metszően jezsuita és emberellenes fűződik, 
inkvizítorság és hóhérlegénység - mindaz, amitől Settembrini úr irtózik, mégis nevetségessé válik 
vele szemben a kintornájával meg a ragioné-jival...
Ám Hans Castorp derekasan tartotta magát, és ellenállt a csábításnak, hogy ledőljön. Nem látott, de 
harcolt, és előbbre jutott - akár célirányosan, akár sem, de mindenesetre megtette a magáét, 
mozgatta tagjait, bármennyire megnyűgözte is őket a fagyos vihar. Túlságosan meredekké vált a 
kaptató, ezért oldalt tért, anélkül hogy ezen különösebben elgondolkozott volna, és egy ideig a 
hegyoldalban siklott rézsútosan. Dermedt szemhéját fölemelni és szétnézni olyan kipróbáltan 
hiábavaló erőfeszítésnek bizonyult, hogy nem látszott érdemesnek. Időnként mégis meglátott 
valamit: csoportosuló fenyőket, egy-egy árkot vagy patakot, mely ráboruló havas partjai közt 
feketén vált el a tereptől; s amikor változatosságképpen megint lefelé siklott, ezúttal egyébként a 
széllel szemközt, némi távolságban maga előtt, mintegy szabadon lebegve a förgeteg zilált 
fátylaiban, emberi építmény körvonalait pillantotta meg.
Istenadta, vigasztaló látvány! Tehát derekasan véghezvitte, minden viszontagság ellenére, hogy 
most már, íme, emberi építmények tűnnek föl, annak jeléül, hogy közeledik a lakott völgy. Hátha 
emberekkel is találkozik; hátha beléphet hozzájuk, hogy födél alatt, biztonságban várja ki a fergeteg 
végét, és szükség esetén kísérőt, vezetőt is kapjon, ha időközben beesteledik. Megindult az 
alkonyodó viharban néha egészen eltűnő, kísérteties valami felé, szél ellen még egy erőpusztító 
kapaszkodót kellett leküzdenie, hogy odaérjen, és amikor megérkezett, ijedten, elámulva, 
felháborodva és szédelegve tapasztalta, hogy az építmény nem más, mint a jól ismert kunyhó vagy 
szénapajta, kőnehezékes födelével - ezt hódította vissza temérdek vargabetűvel, derekas 
igyekvéssel!
Ördögi tréfa! Hans Castorp dermedt szájából súlyos átkok szóródtak - az ajakhangzók kihagyásával. 
Tájékozódásul körültapogatta a kunyhót, és megállapította, hogy hátulról ért vissza hozzá, tehát 
számítása szerint egy jó óra hosszat teljességgel esztelenül és hiábavalón fáradozott. De hát így 
történik ez mindig, így írják le a könyvek is. Az ember körbe szaladgál, küszködik, a célirányosság 
reményével szívében, és végeredményében óriási, ostoba kört ír le, mely önmagába tér vissza, 
akárcsak az esztendő rejtélyes körforgása. Így tévelyeg az ember, és nem talál haza. Hans Castorp 
bizonyos kielégüléssel, noha ijedten ismerte fel a hagyományos jelenséget, és combjára csapott 
elkeseredésében, ámulatában, hogy az általános ilyen pontosan megvalósult az ő sajátos, egyéni, 



jelenvaló esetében.
A magános pajta hozzáférhetetlen volt, ajtaja zárva, sehol sem lehetett bejutni. Hans Castorp mégis 
elhatározta, hogy egy ideig ott marad, mert a kiugró eresz bizonyos védettség illúzióját keltette, s 
maga a kunyhó a hegynek forduló oldalával, ahová Hans Castorp visszavonult, csakugyan nyújtott 
is némi oltalmat a vihar ellen, ha az ember a gerendából ácsolt falnak vetette a vállát - azért a vállát, 
mert a hátát nemigen vethette neki a hosszú sílécek miatt. Botját maga mellé szúrta a hóba, úgy állt 
ott, ferdén a falnak dőlve; kezét zsebébe mélyesztette, gyapjúkabátkája gallérját feltűrte, külső lábát 
ellentámasznak használta, lehunyta szemét, és bódult fejét a boronafalnak támasztotta, csak nagy 
ritkán pislogott át a válla fölött a túlsó hegyoldalra, amely néha-néha halványan kibukkant a hó- és 
ködfátylak közül.
Helyzete így viszonylag kényelmesnek volt mondható. �Akár egész éjszaka is elálldogálok így - 
gondolta -, ha időről időre lábat váltok, úgyszólván a másik oldalamra fekszem, és közben persze 
néha mozgok is egy keveset, mert az elengedhetetlen. Ha kívül meggémberedtem is, belül azért 
meleget gyűjtöttem a sok testmozgásban, és a kirándulásom így mégsem volt teljesen hasztalan, ha 
felfordultam is, és a kunyhótól a kunyhóig tévelyegtem... ťFelfordultamŤ: micsoda kifejezés ez? 
Hiszen ezt nem így használják, nem talál arra, ami velem történt, önkényesen illesztettem ide, mert 
nem vagyok teljesen eszemnél; pedig hát a maga módján eléggé kifejező szónak látszik... Még 
szerencse, hogy így bírom, mert ez a galiba, ez a hógaliba, ez a gonosz galiba könnyen eltarthat 
holnap reggelig is, és ha csak besötétedésig tart, már az is épp elég, mert éjszaka a felfordulás, a 
körbe-megfordulás veszélye éppoly nagy, mint hóviharban... Alighanem már este van, hat órára 
járhat, annyi időt eltöltöttem ezzel a körül- és felfordulással. Hány óra van?" És megnézte az órát,
pedig érzéketlen, fagyott ujjaival nem volt könnyű kibányászni a zsebéből; monogramos, rugós 
fedelű aranyórája élénken, kötelességtudón ketyegett a sivár magányban, olyasformán, mint a szíve, 
a megindító emberszív, mellkasa szerves melegében...
Az óra fél ötöt mutatott. Mi az ördög, hiszen majdnem ennyi volt már akkor, amikor a vihar kitört. 
Bolyongása tehát mindössze negyedóra hosszat tartott volna? �Hosszúra nyúlt az idő - gondolta. - 
Úgy látszik, felfordulni hosszadalmas. De ötkor vagy fél hatkor mindenképpen besötétedik, ezen 
nem változtat semmi. Vajon véget ér-e idejekorán, hogy további felfordulásban ne legyen részem? 
Erre ihatnék is egy korty portóit erősítésül."
A dilettáns itókát csupáncsak azért dugta zsebre, mert a Berghofban lapos fiaskókban tartották 
készenlétben és árulták a kirándulóknak, noha természetesen nem olyan kirándulókra gondoltak, 
akik megengedhetetlen módon eltévednek a hegyek közt hóban, fagyban, és ilyen körülmények 
között várják az éjszakát. Kevésbé csökkent érzékekkel tudhatta volna, hogy a hazaérés 
szemszögéből nézve a portói jóformán a legkevésbé ajánlatos ital, amit csak fogyaszthat; nyomban 
tudatára is ébredt ennek, mihelyt néhány kortyot ivott, mert a hatás erősen hasonlított ahhoz, 
amelyet a kulmbachi sör tett rá fenntartózkodása első napján, amikor léhán és felelőtlenül fecsegett 
összevissza halszószokról meg egyebekről, nagy megütközést keltve Settembrininél, Lodovico 
úrnál, a pedagógusnál; pedig ő még a magukat elhagyó bolondokat is józanságra fogja a puszta 
tekintetével - Hans Castorp már hallotta is tülke dallamos szavát a levegőn át, jeléül annak, hogy az 
ékesszóló nevelő gyors iramban közeledik, hogy sok gondot okozó neveltjét, az élet féltett 
gyermekét megszabadítsa bolond helyzetéből és hazavezesse... Mindez természetesen merő 
badarság, csak a kulmbachi sörtől ered, amelyet tévedésből ivott. Mert először is Settembrini úrnak 
nincs is tülke, csak kintornája, mely falábon áll a kövezeten, s amelynek pergő dallamait humanista 
pillantásokkal kíséri a házak emeletei felé; másodszor pedig az olasznak sejtelme sincsen arról, ami 
történik, mivel már nem lakik a Berghof-szanatóriumban, hanem Lukacek nőiszabónál a 
vizesflaskós padlásszobácskában, Naphta selymes cellája fölött; meg aztán nincs is joga, sem 
lehetősége a beavatkozásra, éppoly kevéssé, mint annak idején, farsang éjszakáján, amikor Hans 
Castorp éppolyan bolond és veszélyes helyzetben volt, visszaadván a beteg Clawdia Chauchat-nak a 
ceruzáját, son crayon, Pribislav Hippe ceruzáját... Hogy állunk egyébként a �helyzet"-tel? Amiben 
most van, az tulajdonképpen nem is helyzet, hanem �állapot", mert hiszen áll, és nem fekszik, ez a 
szó fejezi ki konkrétan és igazából a tényeket, s nem csupán átvitt értelemben; mert helyzetnek a 
horizontális az, amely megilleti a �fentiek" társadalma sokéves tagját. Elvégre is épp eléggé 



megszokta már, hogy hóban, fagyban a szabadban feküdjék, éjjel csakúgy, mint nappal! És már 
éppen le akart roskadni a hóba, amikor átvillant rajta a belátás, mintegy galléron ragadta, és 
függőlegesen tartotta, hogy ez az egész locsogó elmefuttatás a helyzetről meg az állapotról csupán a 
kulmbachi sör hatása, csupán személytelen s a könyvekben is tipikusnak és veszedelmesnek ecsetelt 
fekvési, alvási vágyából fakad, ez akarja szofizmákkal, szójátékokkal elkábítani.
�Hibát követtünk el - vallotta meg önmagának. - A portói bor nem megfelelő ilyen alkalmakra, már 
ettől a néhány kortytól is elnehezült a fejem, lám, a mellemre horgad, és a gondolataim 
zagyvaságokat fecsegnek, és ostobán ékelődnek, nem szabad hinnem nekik, nemcsak az első 
gondolataim zagyvák, amelyek véletlenül eszembe jutnak, hanem a másodlagosak is, amelyekben 
az elsőket bírálom, ez a sajnálatos. Son crayon! Ez lehet férfié is, nőé is, csak azért mondják ebben 
az esetben, hogy son, mert a crayon hímnemű szó, a többi mind ostoba éle. Miért is akadok fenn 
rajta! Holott sokkal sürgetőbb például az a tény, hogy a bal lábam, amelyre támaszkodom, feltűnően 
hasonlít Settembrini kintornájának falábára, amelyet a térdével lökdös maga előtt a kövezeten, 
mikor közelebb lép az ablak alá, és kitartja bársonykalapját, hogy a leányka fenn az emeleten 
beledobjon valamit. És amellett személytelenül, de valóságosan húz a kívánság, hogy lefeküdjem a 
hóba. Itt csak a mozgás segíthet. Mozognom kell, büntetésül a kulmbachiért, meg azért, hogy kissé 
hajlékonyabbá tegyem a falábamat."
Ellökte magát a vállával. De mihelyt elvált a pajta falától, s csak egyetlen lépést tett előre, a szél 
nekitámadt, mintha kaszával kaszabolná, és visszakergette a védő falhoz. Nyilván ez volt a számára 
rendelt tartózkodási hely, egyelőre ezzel kell beérnie, noha annyit mindenesetre megtehet, hogy 
változatosságképpen a bal vállával támaszkodik, és jobb lábára helyezi testsúlyát, a balt pedig egy 
kicsit lóbálja, hogy visszatérjen belé az élet. Ilyen időben nem hagyja el az ember a házat -�  
gondolta. - A mérsékelt változatosság megengedhető, de semmi újítás, nem szabad kikezdeni 
szélvész kisasszonnyal. Maradj nyugton, és felőlem lógasd le a fejedet, ha már úgyis olyan nehéz. A 
fal kellemes, gerendából ácsolták, a gerendából mintha valami melegségféle áradna, már amennyire 
itt melegről egyáltalán szó lehet, a fa csekély fajhője, de talán az egész inkább csak hangulat 
kérdése, szubjektív... Ó, ez a sok szép fa! Ó, az élők eleven éghajlata! Micsoda illat!..."
Park terült el alatta, az erkély alatt, amelyen nyilván állt - tágas, buján zöldellő park, csupa lombos 
fa, szilfa, platán, bükk, juhar, nyír, megannyi finoman árnyalt zöld szín a dús, teljes lombkoronák 
díszében, s lombjuk halkan susogott. Üde, párás, kellemes szellő fújdogált, a levegő balzsamos volt 
a fák leheletétől. Meleg zápor
húzott el az égen, de az esőn át is sütött a fény. A levegőt magasan az égboltig fénylő permet töltötte 
be. Jaj, de szép! Ó, honi lehelet, a síkföld rég nélkülözött illata, bujasága! A levegőben madárdal 
szállt, édes, cifra, bensőséges flótázás, csicsergés, turbékolás, csattogás, zokogás, noha egyetlen 
madárka sem látszott. Hans Castorp mosolygott, mélyen, hálásan föllélegzett. Eközben azonban 
még szebb lett minden. Oldalt szivárvány ívelt a táj fölé, teljes, erős színekkel, nedvesen, ragyogva, 
gyönyörűség a szemnek; hét színe sűrűn, olajosan csörgött le a sűrű, fényes lombra. Olyan volt ez, 
mint a zene, mint a hárfapengés, fuvola- meg hegedűszó vegyült hozzá. A kék és az ibolya 
különösen szépen ömlött. Minden elveszett benne, varázslatosan átváltozott, újonnan s egyre 
szebben bontakozott ki. Olyan volt, mint egyszer, sok esztendővel azelőtt, amikor Hans Castorp 
abban a szerencsében részesült, hogy meghallgathatott egy világhírű énekest, egy olasz tenort, 
akinek torkából istenáldotta művészet és erő áradt az emberek szívébe. Kitartott egy magas hangot, 
s a hang szép volt, mindjárt az elején; de azután pillanatról pillanatra jobban kinyílt, duzzadva 
kitárult, egyre ragyogóbban világosodott meg szenvedélyes szépségében. Egyik fátyol a másik után 
omlott le róla, noha azelőtt senki sem vette észre a fátylakat - egy utolsó, mely mégis a végső, 
legtisztább fényt tárta fel (legalábbis úgy hitte az ember), azután még egy legutolsó és egy 
teljességgel valószínűtlen legeslegutolsó, de ez aztán a ragyogásnak és a könnyes gyönyörűségnek 
olyan túláradó teljét szabadította fel, hogy a tömegből szinte tiltakozásnak hangzó, tompa, 
elragadtatott nyögés tört fel, és a fiatal Hans Castorp nem bírta visszafojtani zokogását. Így volt 
most is ezzel a tájjal, amely változott, kitárult egyre növekvő sugárzásban. Kékség úszott a 
távolban... A fénylő esőfátylak lehullottak, elébe tárult a tenger - déli tenger volt, mélységes-mély 
kék; ezüstös fények villództak rajta, gyönyörű öböl volt előtte, egyik oldalán párásan nyitott, a 



másikon egyre távolabb kéklő hegyláncok vették körül több sorban, s a tengerben néhol szigetek 
voltak elszórva, melyeken pálmák magasodtak, vagy kicsiny fehér házak világítottak elő 
ciprusligetekből. Jaj, elég, elég, nem is érdemelte - ki méltó erre a fényből, tiszta, mély égből, 
verőfényes hullám-hűvösségből összeálló üdvösségre! Hans Castorp sosem látott ilyet vagy hozzá 
hasonlót. Vakációs utazásain alig-alig ízlelte meg a Dél szépségeit, csak a sápadt, zordon tengert 
ismerte, azon csüngött gyerekes, nehézkes érzésekkel, de sohasem jutott el a Földközi-tengerre, 
Nápolyba, Szicíliába vagy éppen Görögországba. Mégis visszaemlékezett rá. Igen, 
csodálatosképpen viszontlátást ünnepelt. Igen, ez ilyen" - kiáltotta benne valami, mintha nagy�  
titokban, önmaga előtt is rejtve, mindigtől fogva szívében hordozta volna a verőfényes, kéklő 
boldogságot, amely most elébe tárult. És ez a mindig" tág volt és végtelen, mint a nyílt tenger amott�  
bal felől, ott, ahol az ég gyengéd ibolyaszínbe játszva hajlott le reá.
A szemhatár magasan volt, az öböl szintje a távolban emelkedni látszott, s ez onnét eredt, hogy 
Hans felülről nézett le rá, némi magasságból: a hegyek körülölelték az öblöt, erdősen-bozótosan 
nyúltak ki a tengerbe, s a kilátás közepétől félkörben húzódtak addig, ahol Hans Castorp ült, és még 
annál is tovább; hegyes tengerparton ült, kuporgott naphevítette kőlépcsőn, s előtte mohos kövek, 
sziklalépcsők ereszkedtek le bozótosan a lapos partig, ahol a kőgörgeteg a nádas közt kéklő 
öblöcskéket, kicsiny kikötőket, előtengereket alkotott. És ez a napfényben fürdő táj, a könnyen 
hozzáférhető parti magaslatok, a nevető sziklamedencék, s maga a tenger is, ki a szigetekig, ahol 
csónakok siklottak ide-oda - mindez, ameddig a szem ellát, benépesült: emberek, a nap és a tenger 
gyermekei nyüzsögtek, pihentek mindenfelé, értelmes és derűs, szép fiatal lények, hogy öröm volt 
rájuk nézni; Hans Castorp szíve kitárult, fájó szeretettel tárult ki láttukra.
Ifjak táncoltatták lovukat, kötőféket fogva szaladtak nyihogó, fejüket büszkén hátravető, ügető 
paripájuk mellett, hosszú kantáron rángatták az ágaskodókat, vagy pedig szőrén megülve a lovat, s 
meztelen sarkukkal döfködve oldalát, behajtották a tengerbe, miközben izmaik játszottak a 
napfényben, hátuk aranybarna bőre alatt, és kurjantásaik, amelyeket egymáshoz vagy állataikhoz 
intéztek, megmagyarázhatatlanul elbűvölték a lelket. Egy mélyen a szárazföldbe nyúló öbölnél, 
melynek tiszta vizében úgy verődtek vissza a partok, mint egy hegyi tóban, leányok táncoltak. 
Egyikük, akinek kontyba tűzött hajából, tarkójából különös báj sugárzott, lábát a talaj kis 
mélyedésében nyugtatva ült, pásztorfurulyáját fújta, s tekintetével ujjai játéka fölött társnőit kísérte, 
akik bő, hosszú köntösben, karjukat mosolyogva kiterjesztve egyenként vagy párosával, 
halántékukat bájosan egymáshoz támasztva lépdeltek a táncban, a fuvoláslány hosszú, fehér, finom 
háta mögött pedig
- mely karjai tartása következtében oldalt előregömbölyödött
- még néhány társnője ült vagy állt egymást átkarolva, csendesen beszélgetve és nézelődve. 
Távolabb fiatal legények a nyíllövést gyakorolták. Barátságos, örvendetes látvány volt, ahogy az 
idősebbek tanítgatták a göndör fürtös, ügyetlen fiatalokat a húr megfeszítésére, a vessző 
ráillesztésére, együtt céloztak velük, és nevetve támogatták az ellenhatás erejétől hátratántorodókat, 
amikor a nyílvessző surrogva kirepült. Mások horgásztak. Hasmánt feküdtek a parti lapos 
sziklákon, fél lábuk a levegőben billegett, s a tengerbe lógatták zsinegüket, fejüket élénk 
társalgásban a mellettük ülő felé fordítva, aki hátradőlve s kinyúlva jó messzire dobta vízbe 
csalétkét. Ismét mások azzal foglalkoztak, hogy egy magas szélű, árbocos, vitorlás csónakot húzva, 
tolva, nekifeszülve a vízre bocsássanak. A hullámtörők közt gyerekek ujjongtak, játszadoztak. Fiatal 
nő feküdt elnyúlva a földön, fél kezével virágos ruháját húzta magasabbra mellén, a másikkal pedig 
vágyva
kapdosott a levegőbe egy leveles ágon csüngő gyümölcs után, amelyet a mögötte álló keskeny 
csípőjű ifjú játékosan el-elhúzott előle. Mások sziklamélyedésekben támaszkodtak, vagy fürdés 
előtt a víz szélén tétováztak, keresztbe tett kezükkel saját vállukat markolva, s s lábujjuk hegyével 
próbálgatva a hűs vizet. Párok andalogtak a parton, a leány füléhez hajolt annak szája, aki 
bizalmasan átkarolva vezette. Hosszú szőrű kecskék szökelltek szikláról sziklára, fiatal pásztor 
őrizte őket, egyik kezét csípőjére, a másikat hosszú botjára támasztva állt egy magas szirtfokon, 
barna fürtjein hátul felcsapott karimájú kis kalap.
Hiszen ez elbűvölő! - gondolta Hans Castorp szíve egész melegével. - Ez igazin örvendetes és�  



megnyerő! Milyen csinosak, egészségesek, okosak, boldogak mindahányan! Igen, nemcsak termetre 
szépek, hanem sugárzik belőlük az okosság és a szeretetreméltóság. Ez az, ami meghat, és 
valósággal beléjük szerettet: a szellem, a hang, amely lényük alapját alkotja, amelyben egymással 
élnek és érintkeznek!" Hans Castorp ezzel a szívélyességet, a mindenkire egyaránt kiterjedő 
tapintatos udvariasságot akarta jellemezni, amellyel a napemberek egymás közt érintkeztek: lépten-
nyomon mosolygás alá rejtett, könnyed tiszteletet tanúsítottak egymás iránt, szinte észrevétlenül, de 
mégis úgy, hogy meglátszott, valamennyiükben egy és ugyanaz az elképzelés és eszmény él 
meggyökeresedve; méltóság is volt ebben, sőt szigorúság, de derűsen feloldódva: csupán mint 
enyhe komolyság, értelmes jámborság határozta meg és irányította minden cselekedetüket, ha volt 
is benne némi szertartásosság. Mert amott, kerek, mohos kövön, barna ruháját fél válláról leoldva, 
fiatal anya ült, és szoptatta gyermekét. És mindenki, aki elment mellette, bizonyos módon 
köszöntötte, s ebben a köszöntésben mindaz összesűrűsödött, ami e napemberek általános 
magatartásában olyan kifejezően elhallgatódott. Az ifjak az anya felé fordulva gyorsan, könnyedén, 
ünnepélyesen keresztbe tették mellükön a karjukat, és mosolyogva meghajtották fejüket, a lányok 
pedig kissé pongyola térdhajlítást rögtönöztek, hasonlatosan a templomlátogatóhoz, aki a főoltár 
előtt elhaladva könnyedén megalázkodik. Eközben azonban többször élénken, vidáman és 
meghitten biccentettek feléje, és Hans Castorpot végképp meghatotta, elragadta a szertartásos 
hódolatnak és szívélyes barátságnak ez a vegyüléke, s hozzá az ifjú anya lassú szelídsége, ahogyan 
fölnézett gyermekéről, és mosolygással viszonozta a hódolattevők köszöntését, miközben 
mutatóujját mellére illesztve könnyítette meg a csöppségnek az ivást. Hans Castorp nem győzött 
bennük gyönyörködni, mégis azt kérdezte önmagától szorongva, vajon szabad-e bennük 
gyönyörködnie, nem bűn-e, ha ő, az oda nem tartozó, aki ráadásul még alantasnak, rútnak, ormótlan 
csizmában botladozónak látta magát, meglesi ezt a verőfényes, szelíd boldogságot.
Úgy tetszett azonban, hogy bízvást megteheti. Közvetlenül ülőhelye alatt egy szép fiú állt, oldalt 
elválasztott dús haja homlokába, halántékára hullott, karját mellén keresztbe fonta; távol tartotta 
magát társaitól - nem szomorúan, nem is dacosan, csak éppen nyugodtan félrehúzódva. Nos, ez a fiú 
meglátta Hans Castorpot, felnézett rá, majd tekintetét ide-oda jártatta a szemlélő meg a part 
látványai között, mintegy meglesve leselkedését. Hirtelen azonban túlnézett rajta, elnézett mögötte 
a távolba, és szigorú metszésű, félig még gyermekded szép arcából egyszer csak eltűnt a tapintatos, 
testvéries udvariasság, a mindenkivel közös mosoly; anélkül hogy szemöldökét összevonta volna, 
elkomolyodott, arca szinte kővé meredt, kifürkészhetetlenné vált, elzárkózott, mint a halál, s Hans 
Castorp, alighogy megnyugodott, elsápadt rettegésében, s rettegésébe talán valami határozatlan 
balsejtelem is vegyült, mintha tudná, mit jelent ez a halálos elzárkózás.
Hátranézett ő is... Roppant oszlopok magaslottak mögötte, talapzat nélkül, hatalmas, henger alakú 
tömbökből fölépítve, hasadékaikban moha sarjadt: szentély kapujának oszlopai voltak, s ő e kapu 
középütt nyitott lépcsőzetén ült. Nehéz szívvel fölállt, oldalt lement a lépcsőn, behatolt a mély 
kapujáratba, keresztülhaladt rajta, s egy kőlapokkal kirakott út csakhamar újabb propylaion-hoz 
vezette. Ezen is átment, s most előtte volt a templom: zöldesszürke, viharvert kőtömegeivel 
meredek lépcsős talapzaton állt, széles homloka hatalmas, szinte zömök, felfelé vékonyodó 
oszlopokon nyugodott, melyekből itt-ott eltolódott s oldalt kiállt egy-egy hornyolt, hengeres tömb. 
Hans Castorp nagy fáradsággal, kezét is segítségül véve, és sóhajtozva, mert szíve egyre jobban 
elszorult, felkapaszkodott a magas lépcsőfokokon, és beért az oszlopok erdejébe. Nagyon mély volt, 
úgy járkált benne, mint bükkös törzsei között a sápadt tenger mellékén, szántszándékkal kerülte a 
közepét, és megpróbált kitérni. De újra meg újra visszatért hozzá, s végül is, ahol az oszlopsorok 
széjjelváltak, szoborcsoportot pillantott meg. Két kőből faragott női alak volt a talapzaton, úgy 
tetszett, anya és leánya: az egyik alak ült, ez volt az idősebb, méltóságteljesebb, kegyesnek és 
fenségesnek látszott, mint valami istennő, de csillagtalan, üres szeme fölött fájdalmasan húzódott 
fel a szemöldöke; bő ráncú tunika és felsőruha volt öltözéke, hullámos, tisztes matrónahaját fátyol 
borította. A másik állt, s amaz anyásan átkarolta, kerek arca szűziesen leányos volt, karját, kezét 
köntöse redői közé rejtette.
Ahogy Hans Castorp elnézte a szobrot, szíve még jobban elszorult, sötét mélységekből balsejtelmek 
szálltak fel benne.



Alig merte megkerülni a szoborcsoportot, mégis rákényszerítette valami; mögöttük végigment a 
következő kettős oszlopsoron, s elért a szentélykamra bronzajtajáig: nyitva állt, s szegény Hans 
majdnem összerogyott
attól, amit megpillantott. Két félmeztelen, bozontos hajzatú szürke nő működött odabenn 
szörnyűséges módon, lobogó, tüzes serpenyők fölé hajolva; ujjnyi csecsű boszorkánymellük 
hosszan lelógott. Egy kisgyermeket szaggattak szét a serpenyő fölött, néma csendben, vadul 
szaggatták darabokra a kezükkel - Hans Castorp vértől csepegő szőke hajfürtöcskéket látott -, és 
elnyelték a darabokat, a rugalmas csontok csak úgy ropogtak fertelmes szájukban, s ocsmány 
ajkukról csörgött a vér. Hans Castorpot jéghideg iszony dermesztette meg. Kezét szeme elé akarta 
csapni, de nem tudta. Menekülni szeretett volna, de nem tudott. És a nők már észrevették iszonyatos 
foglalatosságuk közepette, véres öklüket rázták feléje, és hangtalanul, de durván, ocsmányul 
szidalmazták, mégpedig Hans Castorp szülőföldjének népi tájszólásában. Rosszul lett, olyan 
rosszul, mint még soha életében. Kétségbeesetten igyekezett kitépni magát helyéből - és ahogy 
elesett a háta mögött levő oszlop oldalánál, úgy ébredt, a rémséges suttogó hertyegés még fülébe 
csengett, a jeges iszony még megdermesztette tagjait - s ott feküdt a pajta oldalában a hóban, fél 
karjára dőlve, feje feltámasztva, síléce, lába maga elé nyújtva.
Tulajdonképpen nem volt igazi fölébredés; megkönnyebbülten pislogott, örült, hogy megszabadult a 
fertelmes némberektől, de egyébként nemigen tartotta számon, és meglehetősen mindegy is volt 
neki, hogy templomoszlop, vagy szénapajta tövében fekszik-e, és úgyszólván tovább álmodott, nem 
képekben, hanem gondolatban, de azért nem kevésbé merészen és cikornyásan.
Mindjárt gondoltam, hogy csak álom az egész - zagyválta magában. - Édes és iszonyú álom.�  
Voltaképp egész idő alatt tudtam, magamnak csináltam az egészet, a lombos parkot meg a kellemes 
esőt, és a továbbit is mind, a szépet meg a fertelmeset, igen, szinte előre tudtam. De hogyan 
lehetséges, hogy az ember mindezt tudja, és maga csinálja, ilyen boldogságot és ennyi szorongást? 
Honnét vettem a gyönyörű szigetes öblöt és a szentélyt, ahová annak a magába vonuló kellemes 
ifjúnak a tekintete küldött? Az ember nemcsak a maga lelkéből álmodik, hanem úgy mondhatnám: 
névtelenül és közösen, még ha a maga módján is. A nagy lélek, melynek részecskéje vagy, olykor 
rajtad keresztül, a te módodon álmodik arról, amiről titokban mindig álmodik - fiatalságáról, 
reménységről, boldogságról és békéről... és véres lakomájáról! Itt fekszem az oszlopom tövében, és 
még a testemben érzem álmom valóságos maradványait, a jeges, dermesztő rémületet a 
véráldozattól és a szívbéli örömet is az előbbitől, amikor elgyönyörködtem a fehér emberiség 
boldogságában és szelíd erkölcseiben. Állítom, hogy ez dukál nekem, okiratilag biztosított jogom 
van hozzá, hogy itt feküdjem, és efféléket álmodjam. Sokat tapasztaltam itt, a fentiek között, 
kicsapongás és józan értelem terén. Naphtával és Settembrinivel veszélyes magasságokban 
fordultam fel és meg. Mindent tudok az emberről. Megismertem húsát és vérét, visszaadtam a beteg 
Clawdiának Pribislav Hippe ceruzáját. De aki megismeri a testet, az életet, az a halált is megismeri. 
Csakhogy ez nem az egész, inkább csak kezdet, ha pedagógus szemmel nézzük. Hozzá kell 
illeszteni a másik felét, az ellentétét. Mert aki halál és betegség iránt érdeklődik, ezzel voltaképpen 
csak az élet iránti érdeklődését fejezi ki, amint az orvostudomány humanista oldala is bizonyítja, 
hiszen mindig olyan udvariasan, latinul szól az élethez és a betegséghez, és csupán egyik árnyalata 
annak az egy és legfontosabb ügynek, amelyet most teljes szimpátiával nevén neveznek: az élet 
féltett gyermekéről van szó, az emberről, és az ember helyzetéről, állapotáról... Épp eleget tudok 
már róla, sokat tanultam itt, a fentiek közt, magasra jutottam a síkföldről, olyan magasra, hogy 
majdnem kifulladtam; de innét az oszlopom tövéből elég jó áttekintésem van... Az ember állapotáról 
álmodtam, udvarias, értelmes és kölcsönös tisztelettel teljes közösségéről, amelynek hátterében, a 
szentélyben, a szörnyű, véres áldozati lakoma zajlik. Vajon éppen azért olyan udvariasak, olyan 
kedvesek egymáshoz a nap fiai, mert titkon tudatában vannak ama szörnyűségnek? Igazán finom és 
gáláns következtetés lenne! Velük tartok lelkemben és nem Naphtával... egyébként Settembrinivel 
sem: mindketten fecsegők. Az egyik kéjenc és kaján, a másik pedig örökké csak az értelem tülkét 
fújja, és azt hiszi, hogy még a bolondokat is kijózanítja, ez pedig ízléstelen. Ez filiszterség és merő 
etika, vallástalanság, annyi bizonyos. De a kis Naphtával sem tartok, a vallásával, ami nem egyéb, 
mint Isten és ördög, jó és rossz guazzabuglíó-ja, és csak arra jó, hogy az egyén fejest ugorjék bele, 



és misztikusan alámerüljön a mindenségben. A két pedagógus! Az örökös vitájuk, ellentétük is csak 
guazzabuglio és zagyva csatazaj, senkit sem kábít el, akinek csak valamennyire is szabad a feje, és 
jámbor a szíve. Az arisztokrácia kérdése! Az előkelőség! Halál vagy élet, betegség és egészség, 
szellem és természet. Ellentmondások ezek? Azt kérdem: kérdések ezek? Nem, nem kérdések, és az 
sem kérdés, hogy mennyire előkelők ezek a kérdések. A halál kicsapongása az élet, nélküle nem 
volna élet, és a középen van a homo Dei állapota, a középen kicsapongás és értelem között - 
ahogyan helyzete is középütt van misztikus közösség és szeleverdi individualizmus között. Jól 
látom ezt innét az oszlopom tövéből. És ebben az állapotában az ember finoman, gálánsan és 
barátságosan, tiszteletteljesen érintkezzék a maga fajtájával, mert csak ő előkelő, az ember, és nem 
az ellentétek. Az ember ura az ellentéteknek, az ellentétek csak őáltala vannak, következésképpen 
az ember előkelőbb náluk. Előkelőbb a halálnál, túlságosan előkelő a halálhoz: ez elméjének 
szabadsága. Előkelőbb az életnél, túlságosan előkelő az élethez: ez szívének jámborsága. Nini, 
rigmust faragtam, álomverset az emberről.
Eszembe vésem. Jó leszek. Nem engedem meg a halálnak, hogy uralkodjék gondolataimon! Mert ez 
a jóság és az emberszeretet, egyéb semmi. Nagy hatalmasság a halál. Az ember leveszi kalapját, és 
lábujjhegyen, előrehajolva lépked a közelségében. A régvolt méltóságteljes fodorgallérját viseli 
nyakában, és az ember is szigorú feketébe öltözik tiszteletére. Az értelem ostobán áll előtte, mert az 
értelem nem más, mint erény, a halál azonban szabadság, kicsapongás, formátlanság és kéj. Kéj, 
mondja az álmom, és nem szerelem. Halál és szerelem, ez rossz rigmus, elcsépelt, hamis! A 
szerelem ellenáll a halálnak, csak a szerelem erősebb nála, nem az értelem. Csak a szerelem sugall 
jóságos gondolatokat, nem az értelem. A forma is csak szerelemből, szeretetből és jóságból fakad: 
az értelmes, barátságos közösség, a szép emberi együttélés formája és erkölcse - a véres lakoma 
csendes tudatában. Igen, így világos az álom, helyes az uralkodás! Eszembe vésem. Szívemben 
hűséget fogadok a halálnak, de nem felejtem el, hogy a halálhoz, az elmúlthoz való hűség csak 
kajánság, sötét kéj és emberellenes gyűlölködés, ha gondolkodásunkat és uralkodásunkat is 
meghatározza. Az ember a jóság és a szeretet nevében ne engedje beleszólni a halált gondolataiba. 
És ezzel fölébredek... Mert megálmodtam, amit kellett, célhoz értem. Régóta kerestem már ezt a 
szót: ott, ahol Hippe megjelent nekem, az erkélyem páholyában, mindenütt. Végül a keresés 
idehozott a havas hegységbe. Most megtaláltam. Álmom megmondta világosan, hogy egyszer s 
mindenkorra megjegyezzem. Igen, elragad és felhevít a lelkesedés. Szívem erősen dobog, és tudja, 
miért. Nem csupán testi okokból dobog, nem úgy, mint ahogy a hullának is nő még a körme; nem, 
emberi módon dobog, az örömteli hangulat dobogtatja. Ez aztán az itóka, ez az álombéli szó - jobb, 
mint a portói, jobb, mint a sör, úgy tüzel az ereimben, mint a szerelem és az élet, erőt ad hozzá, 
hogy kiragadjam magam az álmomból, hiszen nagyon jól tudom, hogy nagymértékben veszélyezteti 
ifjú életemet... Fel, fel! Nyisd ki a szemed! A te tagjaid ezek a lábak itt a hóban! Húzd be őket, és 
állj fel! Oda nézz, milyen szép az idő!"
Kemény munka volt kiszabadulni a kötelékekből, amelyek átfonták és le akarták húzni; de az 
önnönmagából kitermelt akarat erősebbnek bizonyult. Hans Castorp felkönyökölt, erélyesen 
behúzta a térdét, felrántotta, feltámogatta, feltornászta magát. Léceivel tappogott a hóban, bordáit 
csapkodta, vállát rázogatta, s eközben izgatott, erőlködő pillantásokat vetett erre-arra, fel az égre, 
ahol sápadt kékség mutatkozott fátyolvékonyságú, szürkéskék felhők között; a fátylak lassan 
vonultak, s látni engedték a hold keskeny sarlóját. Kezdődő szürkület. Se vihar, se havazás. 
Átellenben a fenyőborostás hátú hegy tisztán, teljesen látszott, békésen pihent. Fele magasságáig 
nyúlt fel az árnyék; felső fele gyengéd rózsaszínű fényben világított. Mi történt, hol tart a világ? 
Reggel van? Éjszakán át feküdt a hóban megfagyás nélkül, meghazudtolva a könyveket? Egyik 
tagja sem fagyott meg, egy sem tört le csörömpölve, ahogy ott szorgosan tappogott, rázkódott és 
csapkodta magát, miközben fejtöréssel próbálta megfejteni a helyzetet. Füle, keze, lábujjai 
meggémberedtek ugyan, de nem jobban, mint akárhányszor, ha téli éjszakákon kinn feküdt 
páholyerkélyén. Sikerült óráját kibányásznia. Járt. Nem állt meg, ahogy szokott, ha este elfelejtette 
fölhúzni. És öt óránál is kevesebbet mutatott - sokkal, de sokkal kevesebbet! Még tizenkét vagy 
tizenhárom perc hiányzott az öt órához. Bámulatos! Lehetséges, hogy mindössze tíz percig, vagy 
alig valamivel tovább feküdt itt a hóban, és ezalatt annyi boldogító és ijesztő látomást, annyi 



vakmerő gondolatot regélt magának, míg a hatszögletű tombolás éppoly gyorsan elvonult, mint 
ahogy jött? Ezek szerint elismerésre méltó szerencséje volt, mármint a hazatérés szemszögéből. 
Mert álmodozása, képzelődése kétszer is úgy fordult, hogy megélénkülve felriadt: egyszer 
borzadva, másodszor pedig örömében. Úgy látszik, az élet a javát akarta nagymértékben tévelygő, 
féltett gyermekének...
Akármint volt is, akár hajnal volt körülötte, akár délután (de kétségtelenül még csak estébe hajló 
délután volt), sem a körülményekben, sem testi állapotában nem volt semmi, ami megakadályozta 
volna abban, hogy hazamenjen. Szaladt is - nagystílűen, szinte légvonalban siklott le a völgybe, s 
mire leért, már égtek a lámpák, noha útközben a napvilág hó-vissza-verte maradványai még teljesen 
elegendők voltak. A Brehmenbühlről jött le, a Mattenwald szélén, és fél hatra leért a Falu"-ba,�  
beállította léceit a szatócshoz, megpihent Settembrini úr padláskamrájában, és beszámolt a 
humanistának arról, hogy immáron a hóvihart is kitapasztalta. A humanista roppantul megijedt, feje 
fölé dobta a kezét, ékesszólóan korholta neveltje veszélyes könnyelműségét, és abban a minutában 
lángra lobbantotta a pöfögő spirituszforralót, hogy feketét főzzön kimerült vendégének. Az erős 
kávé sem akadályozta meg azonban, hogy Hans Castorp a széken ülve el ne aludjék.
Egy órával azután már a Berghof-szanatórium végsőkig civilizált légköre vette körül becézőn. 
Vacsoránál hatalmas étvággyal evett. Amit álmodott, elhalványulóban volt. Amit gondolt, már 
aznap este sem igen értette.
MINT JÓ VITÉZ, JÓ KATONA
Hans Castorp állandóan kapott hírt unokaöccsétől, rövid értesítéseket, előbb túláradón jókedvűeket, 
később kevésbé kedvezőeket, végül olyanokat, amelyek igen szomorú helyzetet próbáltak úgy-
ahogy megszépíteni. A levelezőlapok sorozata azzal a vidám értesítéssel kezdődött, hogy Joachim 
megkezdte szolgálatát, lebonyolódott az a rajongó szertartás, amellyel - mint Hans Castorp 
válaszában kifejezte - szegénységet, szüzességet és engedelmességet fogadott. A sorozat ugyanilyen 
derűs hangulatban folytatódott: egy-egy üdvözlet, baráti integetés jelezte egy szerencsés, 
zökkenőmentes pályafutás egyes állomásait, melyet szenvedélyes hivatásszeretet és feljebbvalóinak 
szimpátiája egyengetett. Minthogy Joachim néhány féléven át egyetemre járt, elengedték neki a 
tisztiiskolát meg a zászlósi szolgálatot. Újévkor tiszthelyettessé léptették elő, fényképet is küldött, 
amely rangjelzéssel ábrázolta. Szűkszavú beszámolói mindegyikéből áradt a lelkesedés, boldogan 
illeszkedett a rátartin becsületes, vasszigorral fegyelmezett s az emberinek fogcsikorgató humorral 
mégiscsak engedő hierarchiába, lelkesedett annak szelleméért. Adomákat közölt őrmesterének 
romantikus és bonyolult magatartásáról iránta, a gyarló fiatal alárendelt iránt, akiben a morcos, 
fanatikus katona mégis a holnapi fölszentelt feljebbvalót látta, s aki csakugyan már bejáratos a tiszti 
kaszinóba. Szilaj, mulatságos tréfák voltak ezek. Azután a tisztivizsga került napirendre. Április 
elején már hadnagy volt Joachim.
Szemlátomást nem volt a világon nála boldogabb ember, nem volt senki, akinek egyénisége, 
kívánságai teljesebben felolvadtak volna ebben a sajátos életformában. Szemérmes boldogsággal 
számolt be arról, amikor új díszében először ment el a városháza előtt, és némi távolságból leintette 
a strázsát, aki megállt, hogy tisztelegjen neki. Beszámolt a szolgálattal járó kisebb bosszúságokról 
meg elégtételekről, jóleső, nagyszerű bajtársiasságról, tisztiszolgája agyafúrt és hűséges 
odaadásáról, gyakorlatozás és elméleti oktatás során adódó mulatságos esetekről, szemlékről meg a 
szeretetvendégség"-nek nevezett tiszti vacsorákról. Szó esett alkalomadtán társadalmi eseményekről�  
is, látogatásokról, bálokról, estélyekről. Egészségéről azonban soha.
Legalábbis nyárig soha. Akkor aztán megírta, hogy ágynak esett, sajnos, beteget kellett jelenteni: 
hurutos láz, néhány nap alatt remélhetőleg elmúlik. Június elején ismét szolgálatban volt, de a 
hónap közepén megint kidőlt", keservesen panaszkodott, hogy milyen peches", és a sorok közül� �  
kiérződött az aggodalom, hogy nem áll talpra augusztus elejére, a nagygyakorlathoz, amelynek 
pedig már előre annyira örül. Badarság, júliusra makkegészséges volt, hetekig - mindaddig, míg fel 
nem tűnt a látóhatáron egy orvosi vizsgálat, amelyet hőmérséklete átkozott ingadozásai tettek 
szükségessé, s amely majd mindent eldönt. A vizsgálat eredményéről aztán sokáig nem hallott Hans 
Castorp, és amikor hallott róla, akkor sem Joachim írt - akár azért, mert nem volt abban a 
helyzetben, hogy írhasson, akár pedig azért, mert szégyelte magát -, hanem az édesanyja, és ő sem 



írt, hanem táviratozott. Jelezte, hogy orvosilag elkerülhetetlenül szükségesnek mutatkozott, hogy 
Joachimot néhány hétre szabadságolják. Magaslati levegő indikálva, mielőbbi elutazás tanácsos, 
kéri két szoba lefoglalását. Válasz fizetve. Aláírás: Luise néni.
Július vége volt, amikor Hans Castorp páholyerkélyén fekve átfutotta a táviratot, utána elolvasta, 
majd még egyszer elolvasta. Halkan bólogatott hozzá, nemcsak a fejével, hanem egész felsőtestével, 
és foga közt szűrte: Szo, szo, szo! Szi, szi, szi! Joachim tehát visszajön!" - villant át rajta az öröm.�  
De nyomban elcsöndesedett, és így elmélkedett tovább: Hm, hm, nagy horderejű újság. Úgy is�  
mondhatnám, hogy szép kis história. Ördög vigye, ez aztán gyorsan ment! Máris érett a 
hazaérkezésre! Az anyja vele jön (így mondta: az anyja, nem ťLuise néniŤ: érzéke a rokoni, családi 
kapcsolatok iránt észrevétlenül elcsökevényesedett, az idegenségig gyengült) - ez súlyosbító 
körülmény. És éppen a nagygyakorlat előtt, pedig annyira várta szegény! Hm, hm, nagy adag 
aljasság van ebben, csúfondáros aljasság, merőben idealizmusellenes tény. A test diadalmaskodik, a 
test mást akar, mint a lélek, és keresztülviszi akaratát, fittyet hány a fennen szárnyalóknak, akik azt 
tanítják, hogy a lélek uralkodik a testen. Úgy látszik, nem tudják, mit beszélnek, mert ha igazuk 
volna, akkor ez rendkívül kétes fényt vetne a lélekre, mármint olyan esetben, mint ez a szóban 
forgó. Sapienti sat, tudom, hogy hogy értem ezt. Mert a kérdés, ahogyan én felvetem, éppen az, 
hogy mennyire helytelen a kettőt egymás ellen kijátszani, mert inkább egy húron pendülnek, és 
egymás kezére játszanak... de ez a fennen szárnyalóknak szerencsére nem jut eszükbe. Derék 
Joachim, ki akarna megbántani vakbuzgalmadban! Szándékod becsületes... de mi a becsületesség, 
kérdem én, ha test és lélek egy húron pendül? Lehetséges lenne, hogy nem tudtál elfelejteni 
bizonyos üde illatot, duzzadó keblet és oktalan villogást, amely Frau Stöhr asztalánál vár reád?... 
Joachim tehát visszajön! - gondolta újra, és megrázkódott örömében. - Rossz állapotban jön vissza, 
ez nyilvánvaló, de megint ketten leszünk, nem élek majd annyira a magam szakállára idefenn, és ez 
nagyon jó. Nem lesz minden úgy, mint régen: Joachim szobája foglalt, Mistress Macdonald lakik 
benne, tompán köhécsel, a maga jellegzetes módján, és a kisfia fényképe, persze, megint ott van 
mellette az asztalkán, vagy a kezében fogja. De Macdonaldné asszony végső stádiumban van, és ha 
a szobája még nincs előjegyezve, akkor... Egyelőre majd akad másik. A huszonnyol-cas szabad, 
tudomásom szerint. Mindjárt megyek az igazgatóságra, és elsősorban Behrenshez. Ez aztán az 
újság, egyrészt
szomorú, másrészt örvendetes, de mindenesetre hatalmas, nagy újság! Megvárom az idvezlő 
bajtársamat, mindjárt jön, mert úgy látom, fél négyre jár az idő. Szeretném megkérdezni tőle, ebben 
az esetben is kitart-e abbeli véleménye mellett, hogy a testi jelenségek másodlagosnak 
tekintendők...
Már uzsonna előtt lement az irodába. A szoba, amelyre gondolt, rendelkezésre állt; ugyanazon a 
folyosón volt, mint az övé. Frau Ziemssennek is akad szállás. Aztán Behrenshez sietett. A laborban 
találta, egyik kezében szivar, a másikban valami seszínű anyaggal teli kémcső.
- Tudja-e, mi újság, tanácsos úr? - kezdte Hans Castorp.
- Az, hogy megesz a méreg - válaszolta a tüdősebész. - Ez itt Rosenheim, Utrechtből - és szivarjával 
a kémcsőre mutatott. - Tízes GafFky. És akkor jön Schmitz gyárigazgató úr, és jajveszékel és 
panaszkodik, hogy Rosenheim kiköpött a sétányon, tízes Gaffkyval! És én hordjam le. De ha 
lehordom, idegrohamot kap, mert mérhetetlenül ingerlékeny, és a családjával együtt három szobát 
vesz igénybe. Nem utálhatom ki innét, mert akkor a vezérigazgatósággal gyűlik meg a bajom. Látja, 
ilyen konfliktusba bonyolódik az ember lépten-nyomon, pedig nincs hőbb vágya, mint az, hogy 
csendben, mocsoktalanul éldegéljen.
- Ostoba történet - jegyezte meg Hans Castorp megértőn, a bennfentes őslakó beleérzésével. - 
Ismerem a szóban forgó urakat. Schmitz rendkívül korrekt és törekvő, Rosenheim pedig eléggé 
hanyag. De talán a higiénián kívül egyéb surlódási felület is van köztük, legalábbis nekem az a 
benyomásom. Mind a ketten szoros barátságban vannak a barcelonai Dofia Perezzel, aki Kleefeld 
kisasszony asztalánál ül, talán ez lappang a dolog mögött. Javasolnám, hogy az idevágó köpködési 
tilalmat szíveskedjék úgy általánosságban a vendégek emlékezetébe idézni, és egyébként szemet 
hunyni.
- Persze hogy szemet hunyok. Már szemhéjgörcsöt kapok a sok szemlehunyástól. Maga miért 



jelentkezik?
És Hans Castorp kirukkolt szomorú és másrészt mégis örvendetes újdonságával.
A tanácsos nemigen lepődött meg. Semmiképp sem mutatott volna meglepetést, ezúttal azonban 
már azért sem lehetett különösebben meglepve, mert Hans Castorp kérdezve vagy kérdezetlenül is 
állandóan informálta Joachim hogylétéről, és már májusban jelezte, hogy ágynak esett.
- Ahá - hümmögött Behrens. - Na, tessék. Mit mondtam? Mit mondtam neki és magának nem 
tízszer, hanem százszor, szóról szóra? Most megkapták. Háromnegyed évig megvolt az akarata, és a 
hetedik mennyországban élt. De ez a mennyország nem volt detoxikálva, azon pedig nincsen áldás, 
ezt a szökevény nem volt hajlandó elhinni az öreg Behrensnek. Pedig az öreg Behrensnek mindig 
hinni kéne, másképp az ember a rövidebbet húzza, és későn tér észre. A hadnagyságig mindenesetre 
fölvitte, igen, ezt senki sem veheti el tőle. De mi haszna belőle? Isten a szívet nézi, nem a rangot, 
Isten előtt valamennyien anyaszült meztelenül állunk, a tábornok csakúgy, mind a közlegény... - 
Belejött a locsogásba, óriási mancsával - melynek ujjai közt a szivart tartotta - megdörzsölte a 
szemét, és felszólította Hans Castorpot, hogy ezúttal ne alkalmatlankodjék tovább. Ziemssennek 
majd csak akad egy odú, s ha megérkezik, Hans Castorp mindenekelőtt dugja az ágyba. Ami őt, 
Behrenst illeti, ő nem haragtartó, kitárja atyai karját, és borjút vágat a tékozló fiú tiszteletére.
Hans Castorp táviratozott Ziemssenéknek. Széltében-hosszában újságolta, hogy unokafivére 
visszajön, és akik ismerték Joachimot, mind szomorkodtak és örültek, mindkettőt őszintén, mert 
Joachim korrekt, lovagias egyénisége mindenkit megnyert, és sok ki nem mondott érzés és ítélet 
oda szólt, hogy ő volt a legderekabb a fentiek között. Nem célzunk senkire személy szerint, de 
hisszük, néhányan bizonyos elégtétellel vették tudomásul, hogy Joachim a katonai rendből 
kénytelen visszatérni a horizontális életbe, és a maga korrektségében most újra közénk tartozik. 
Frau Stöhrnek köztudomásúan az első perctől megvolt a maga véleménye; az események igazolták 
ordenáré kételkedését, amellyel Joachim elutazását annak idején kísérte, és Frau Stöhr nem 
átallotta, hogy elhencegjen előérzetével. Gyanús" - hangoztatta ismételten. Ő mindjárt látta, hogy�  
gyanús az ügy, és csak azt reméli, hogy Ziemssen nem szúrta el végképp az önfejűségével. 
(Mérhetetlen ordenáréságában így mondta: elszúrta.") Akkor már mégis jobb, ha az ember kitart a�  
zászló mellett, mint ő, Karoline Stöhr, pedig hát neki is megvannak a maga életbevágó érdekei a 
síkföldön, Cannstattban, tudniillik férje és két gyermeke, de azért uralkodik magán... Joachimtól és 
Frau Ziemssentől már nem is jött válasz. Hans Castorp nem tudta érkezésüknek sem óráját, sem 
napját, így az állomásra sem mehetett ki elébük, hanem Hans sürgönye után három nappal egyszer 
csak betoppantak, és Joachim hadnagy izgatottan nevetve lépett oda unokafivére szolgálati 
fekhelyéhez.
Az esti fekvőkúra kezdetén történt. Ugyanaz a vonat hozta Ziemssenéket, amellyel Hans Castorp 
érkezett fel ide esztendőkkel azelőtt - esztendőkkel, amelyek nem voltak sem hosszúk, sem rövidek, 
hanem időtlenek, a legnagyobb mértékben eseménydúsak és mégis semmisek és nem-számítók; az 
évszak is ugyanaz volt, pontosan azonos: augusztus legelső napjainak egyike. Joachim, mint 
mondottuk, örvendezve, igen, az adott pillanatban kétségkívül örömteli izgalommal lépett be Hans 
Castorphoz - vagyis lépett ki az erkélyre a szobából, melyen gyors léptekkel haladt át, és nevetve, 
lihegve, tompított hangon és szaggatottan köszöntötte unokabátyját. Újra megtette a hosszú utat, 
több országon át, a tengerszerű tavon átkelve, s végül szűk hegyi
ösvényen fel, fel, magasra fel - és most itt állt, mintha sohasem ment volna el, és a horizontális 
helyzetből félig felegyenesedő rokona hallóval és no nézd csakkal fogadta. Arcszíne élénk volt, akár 
szabadtéri életmódja következtében, akár mert felhevült az úton. Be se ment szobájába, egyenesen a 
harmincnégyesbe sietett, hogy üdvözölje unokafivérét, régmúlt s most újra jelenné váló napok 
társát, miközben anyja megtisztálkodik az utazás után. Tíz perc múlva akartak vacsorázni, 
természetesen a vendéglőben. Hans Castorp is velük tart, majd eszik valamit, vagy legalább iszik 
egy korty bort. Joachim aztán átvitte magához Hans Castorpot a huszonnyolcasba, és minden úgy 
történt, mint Hans érkezésének estéjén, csak megfordítva: Joachim mosott kezet a ragyogó 
mosdónál, lázasan társalogva, és Hans Castorp nézte - egyébként meglepetten és kissé csalódottan, 
hogy unokaöccsét civilben látja viszont. Hiszen nem is látszik meg rajta a karrierje! Mindig 
katonatisztnek képzelte maga elé Joachimot, egyenruhában, és most ott áll szürke zakóban, mint 



akárki. Joachim nevetett, naivnak mondta unokabátyját. Ó, nem, az egyenruhát szépen otthon 
hagyta. Mert az egyenruhát, ám tudja meg Hans Castorp, meg kell becsülni. Az ember nem minden 
lokálba jár egyenruhában. Ahá! Köszönöm alássan" - mondta rá Hans Castorp. De úgy tetszett,�  
Joachim egyáltalában nincs tudatában magyarázata sértő voltának, mert nyomban utána a berghof 
béli lakosok, események felől tudakozódott minden fennhéjázás nélkül, sőt a hazatérő buzgó 
érdeklődésével. Aztán Frau Ziemssen is megjelent a két szobát összekötő ajtón át, és úgy üdvözölte 
unokaöccsét, ahogyan némelyek ilyen alkalmakkor üdvözölni szokták ismerőseiket - tudniillik úgy, 
mintha örömteli meglepetés volna a számára, hogy itt találja; ezt a kifejezését egyébként mélabúsan 
tompította nyilván Joachimra vonatkozó aggodalma és csendes bánata. Aztán lementek a liften.
Luise Ziemssennek éppolyan szép, szelíd fekete szeme volt, mint Joachimnak. Ugyancsak fekete, 
de már erősen őszbe vegyülő haját csaknem láthatatlan háló tartotta össze, és ez jól illett egész 
lényéhez, tartásához: megfontolt, barátságosan kimért, szelíden fegyelmezett egyéniség volt, s 
ezáltal kellemes méltóság ömlött el rajta, noha szemlátomást nem rendelkezett kimagasló szellemi 
képességekkel. Látszott rajta - és Hans Castorp nem is csodálkozott ezen -, hogy meglepődik, sőt 
bizonyos fokig megütközik Joachim vidámságán, kapkodó, gyors lélegzésén, hadaró beszédén, 
hiszen ezek a jelenségek valószínűleg ellentmondásban álltak fia otthoni és útközben tanúsított 
viselkedésével, és mindenképpen ellentétben álltak helyzetével. Luise Ziemssen szomorúnak érezte 
szanatóriumi bevonulásukat, és úgy gondolta, illő, hogy ennek megfelelően viselkedjék. Sehogy 
sem tudta beleélni magát Joachim érzéseibe, a hazatérés viharos örömteli érzelmeibe, amelyek az 
adott mámoros pillanatban minden eljövendőt elnyomtak, s amelyeket valószínűleg még jobban 
felszított az újra beszívott levegő, a mi hasonlíthatatlanul könnyű, ritka, felhevítő hegyi levegőnk. 
Luise Ziemssen sehogy sem értette ezt az örömet. Szegény fiam" - gondolta, és közben látta, ahogy�  
a szegény fiú unokatestvérével együtt túláradón, vidáman kacag, száz meg száz emléket frissít fel, 
száz meg száz kérdést tesz fel, és a válaszra nevetve veti hátra magát székében. De gyerekek!" -�  
szólt többször is, s amit végül mondott, azzal örömét akarta volna kifejezni, de végül is 
megütközve, kissé megrovón csengett:
- Igazán mondom, Joachim, ilyennek már rég nem láttalak! Úgy látszik, ide kellett jönnünk, hogy 
megint olyan légy, mint az előléptetésed napján.
Igaz, ezzel aztán befellegzett Joachim vidámságának. Hangulata megváltozott; észbe kapott, 
elhallgatott, a desszerthez már hozzá sem nyúlt, pedig rendkívül ízletes csokoládéfelfújt jelent meg 
tejszínhabbal (Hans Castorp élvezte helyette, noha a dús vacsora óta alig egy óra telt el), végül már 
föl sem nézett tányérjából - valószínűleg azért, mert a szeme megtelt könnyel.
Frau Ziemssen minden bizonnyal nem ezt akarta elérni. Csak az illendőség kedvéért szerette volna 
némi mértékletes komolyságra inteni a fiatalokat, nem tudván, hogy e helyt épp a mérsékelt és a 
mértékletes az, ami hiányzik, s csak végletek közül lehet választani. Most, hogy fiát ilyen 
megtörtnek látta, kis híján maga is elsírta magát, és hálás volt unokaöccsének, hogy igyekszik 
felvidítani szomorúságából. Ami a személyi állományt illeti - mondotta Hans Castorp -, Joachim 
sok változást, új arcot észlel majd, más körülmények azonban távollétében ismét helyreálltak, és 
most úgy vannak, mint azelőtt. Az orosz nagynéni például rég visszaérkezett kíséretével együtt. A 
hölgyek Frau Stöhr asztalánál ülnek, mint azelőtt. Marusja sokat és szívből kacag. Joachim 
hallgatott. Frau Ziemssent ellenben ez a közlés egy találkozásra emlékeztette, bizonyos 
üdvözletekre, melyeket át kell adnia, mielőtt elfelejti: összeakadtak egy hölggyel, eléggé kellemes 
hölgy, noha egyedül él, és a szemöldöke kissé túlságosan egyenes; Münchenben, ahol két átutazott 
éjszaka közt egy napot töltöttek, az étteremben odalépett asztalukhoz, hogy Joachimot üdvözölje. 
Régi betegtársuk... Joachim segítse ki az emlékezetét...
- Madame Chauchat - mondta Joachim halkan. - Jelenleg az Allgau egyik üdülőhelyén kúrázik, 
ősszel Spanyolországba készül. Télre pedig valószínűleg visszajön ide. Szíves üdvözleteit küldi.
Hans Castorp már nem volt gyerek, uralkodott vazomotoros idegein, arca elsápadásán vagy 
pirulásán. Ennyit mondott:
- Úgy, ő volt az? Ezek szerint hát előjött a Kaukázus mögül. Spanyolországba készül?
Igen, a hölgy megnevezett egy helyet a Pireneusokban.
- Csinos, vagy legalábbis bájos teremtés, kellemes a hangja, a mozgása. De a modora hanyag, 



szabados - mondta Frau Ziemssen. - Egyszerűen megszólít, mintha régi ismerősök volnánk, kérdez 
és beszél, pedig Joachim, amint hallom, tulajdonképpen nem is ismerte. Különös.
- Ez a Kelet és a betegség - válaszolta Hans Castorp. A humanista erkölcs mércéje itt nem 
alkalmazható, ez elhibázott felfogás lenne. Erről eszébe jut, milyen érdekes, hogy Chauchat asszony 
most Spanyolországba készül. Hm. Spanyolország, az megint éppoly távol esik a humanista 
középszertől, csak a másik oldalra, nem a puhaság, hanem a keménység oldala felé; nem 
formátlanság, hanem túlzott forma, a halál mint forma, bizonyos tekintetben, nem halálos feloszlás, 
hanem halálos szigorúság, fekete, előkelő és véres, inkvizíció, keményített nyakfodor, Loyola. 
Escorial... Érdekes lenne tudni, vajon hogy tetszik Madame Chauchat-nak Spanyolország. Az 
ajtócsapkodásról bizonyosan leszokik majd, mindent összevéve talán elképzelhető, a két 
humanizmuson kívüli tábor bizonyos kompenzációja az egységes emberi jegyében. Másrészt 
azonban kaján terrorizmus is létrejöhet, ha a Kelet bevonul Spanyolországba...
Nem pirult el és nem sápadt el, de a benyomás, melyet a Madame Chauchat-ról kapott váratlan hír 
keltett benne, furcsa elmefuttatásokban nyilvánult; nem csoda, hogy csupán megdöbbent hallgatás 
volt rá a válasz. Joachim kevésbé ijedt meg; ő már régebbről tudta, hogy unokafivére milyen éles 
elméjű idefenn. Frau Ziemssen tekintete azonban őszinte rémületet árult el; úgy viselkedett, mintha 
Hans Castorp durva illetlenségeket mondott volna, és rövid, kínos hallgatás után néhány elnéző, 
tapintatos szóval asztalt bontott. Mielőtt elváltak, Hans Castorp közölte a tanácsos utasítását, hogy 
Joachim másnap mindenesetre maradjon ágyban, amíg Behrens meg nem vizsgálta. A továbbit majd 
meglátják. S a három rokon nemsokára ott feküdt tárt ablakú szobájában a havasi nyári éjszaka 
friss, hűvös levegőjében, s ki-ki a maga gondolataival foglalkozott, Hans Castorp elsősorban 
Madame Chauchat fél esztendőn belül várható visszatérésével.
Szegény Joachim tehát haza"-érkezett egy kis utókúrára, amelyet orvosai tanácsára végeznie kellett.�  
Kis utókúra": nyilván ez volt a síkföldön kiadott jelszó, és idefenn is érvényben maradt. Behrens�  
tanácsos úr is átvette a fordulatot, noha mindjárt elsőnek négyheti ágyban fekvést sózott Joachimra: 
ennyi kell, hogy a legdurvább mulasztásokat helyrehozzák, melegháztartását egyelőre kissé rendbe 
szedjék, és az újabb akklimatizálódást elősegítsék. Azt azonban ügyesen elkerülte Behrens, hogy az 
utókúra hozzávetőleges időtartamáról nyilatkozzék. Frau Ziemssen a Joachim betegágyától távol 
megtartott megbeszélésen megértőn, belátón és cseppet sem vérmesen az őszt, netán október 
hónapot említette Joachim elbocsátásának esetleges időpontjaként, és Behrens annyiban egyetértett 
vele, hogy kijelentette, addigra mindenesetre már valamivel tovább tartanak. Frau Ziemssennek 
egyébként roppantul tetszett a tanácsos. Lovagiasan viselkedett, nagyságos asszonyom"-nak�  
szólította, véreres, könnyben úszó szemével férfiasan, becsületesen nézett rá, és beszédét úgy 
teletűzdelte a diáktársaságokban szokásos játékos fordulatokkal, hogy bánatában is megnevettette 
Frau Ziemssent. A legjobb kezekben hagyom itt" - mondta az anya, és egy héttel megérkezése után�  
hazautazott Hamburgba, hiszen ápolásról komolyabban amúgy sem lehetett szó, és Joachim 
egyébként is rokoni társaságban marad fenn.
- Tehát örülhetsz: ősszel! - mondogatta Hans Castorp, amikor unokaöccse ágya mellett üldögélt a 
huszonnyolcasban. - Az öreg mégiscsak kötelezte magát bizonyos fokig; ehhez tarthatod magad, 
számíthatsz rá. Október... ez lenne hát az ideje. Októberben egyesek Spanyolországba mennek, te 
pedig visszatérsz a banderá-dhoz, hogy mértéken felül kitüntesd magad...
Mindennapos feladata volt, hogy Joachimot vigasztalja, elsősorban azért, hogy kénytelen 
elmulasztani a nagy hadijátékot, amely ezekben az augusztusi napokban kezdődik - mert Joachim 
kétségbeesett emiatt, és sehogy sem bocsátotta meg magának átkozott nyimnyámságát, amellyel az 
utolsó pillanatban nem tudott megbirkózni.
- Rebellio carnis - mondta rá Hans Castorp. - Mit tehettél volna? A legvitézebb katona sem tehet 
ellene semmit, erről még Szent Antal is tudott egyet-mást. Üsse kő, gyakorlat minden évben van, 
meg aztán ismered az itteni időt! Nem is idő az; és te nem voltál el olyan soká, hogy ne zökkennél 
könnyen vissza az itteni élettempóba, s mire kettőt fordulsz, már vége is a kis utókúrádnak.
Joachim időérzéke mindazonáltal sokkal jobban felfrissült a síkföldi életben, semhogy ne félt volna 
a négyheti ágyban fekvéstől. De sokan segítettek neki eltöltésében; korrektsége közszeretetnek 
örvendett, s ez a szimpátia közeliek és távolabbiak látogatásában nyilvánult meg; eljött Settembrini, 



részvevőn és elragadó kedvesen, s mivel Joachimot már azelőtt is mindig had-nagy"-nak szólította,�  
most capitanó"-nak tisztelte; Naphta is eljött, és a szanatóriumban lakó régi ismerősök is egymás�  
után felbukkantak, felhasználván egy-egy szolgálatmentes negyedórát, hogy ágyához üljenek, 
elismételjék a kis utókúra jelszavát, és elbeszéltessék maguknak a fiatal tiszt viszontagságait; Stöhr, 
Levi, Iltis és Kleefeld úrhölgyek, valamint Ferge, Wehsal és még néhányan virágot is vittek neki. A 
négy hét elteltével fölkelt, mivel láza annyira mérséklődött, hogy fenn
járhatott; az étteremben unokafivére asztalához ült, Hans Castorp és Frau Magnus közé, Herr 
Magnusszal, a serfőzővel szemben, a sarokra, ahol annak idején James bácsi ült, és néhány napig 
Frau Ziemssen.
Így hát megint egymás mellett élt a két fiatalember, mint annak idején; s hogy a régi kép még 
teljesebben helyreálljon, Joachim - miután Mistress Macdonald, fiacskája képét kezében fogva, 
kilehelte lelkét - visszakapta régi szobáját is, Hans Castorpé mellett; természetesen előbb gondosan 
fertőtlenítették H2CO-val. Igazából, érzés szerint azonban most úgy volt, hogy Joachim éldegélt 
Hans Castorp oldalán, és nem megfordítva; Hans Castorp volt a törzslakó, a másik csupán rövid 
időre, látogatóként osztozott életformájában. Mert Joachim erősen igyekezett, hogy az októberi 
határidőt egy percre se tévessze szem elől, noha központi idegrendszerének bizonyos pontjai sehogy 
sem akartak a humanista magatartási szabályokhoz igazodni, és akadályozták bőrének 
kompenzatorikus melegleadását.
Folytatták közös látogatásaikat Settembrininél meg Naphtánál, sétálni is újra jártak a két 
szövetséges ellenséggel, és ha - amint ez többször is megtörtént - A. K. Ferge és Ferdinand Wehsal 
is részt vett a sétán, akkor már hatan voltak, és a két szellemi ellenlábas tekintélyes közönség előtt 
folytatta végeérhetetlen párbajait, melyeknek leírásában semmiképp sem törekedhetünk teljességre, 
mert éppúgy a kétségbeejtő végtelenbe vesznénk, mint ők ketten nap nap után; de akármilyen 
nagyra növekedett is a hallgatóság száma, Hans Castorp változatlanul a maga lelkét érezte 
dialektikus versengésük főtárgyának. Naphtától megtudta, hogy Settembrini szabadkőműves, s ez 
éppoly erős benyomást tett rá, mint az olasz közlése Naphta jezsuita hovatartozásáról és 
ellátottságáról. Ebben az esetben is meglepte a fantasztikus tény, hogy ilyesmi igazából még van a 
világon, és buzgón kifaggatta a jezsuita terroristát a néhány év múlva kétszázados fennállását 
ünneplő furcsa intézmény eredetéről és jellegéről. Settembrini annak idején Naphta háta mögött 
szenvedélyesen óvta fiatal barátait a terrorista szellemiségétől, s úgy beszélt róla, mint sátáni 
veszélyről; Naphta ezzel szemben lakótársa háta mögött könnyed hangon kigúnyolta a Settembrini 
képviselte szellemi szférát, elmagyarázta, hogy itt valami rendkívül avultról, elmaradottról van szó, 
tudniillik holmi tegnapelőtti polgári felvilágosodásról és szabadgondolkodásról, ami nyomorúságos 
szellemidézés és egyéb semmi, de nevetséges módon azzal áltatja magát, hogy még mindig 
forradalmi élet lüktet benne.
- Nézze - mondotta Naphta -, már a nagyapja carbonaro volt, azaz egyszerűen szénégető. Tőle 
örökölte ezt a szénégetőhöz méltó hitet: hisz az értelemben, a szabadságban, az emberiség 
haladásában, ebben az egész molyos burzsoá, klasszicisztikus erkölcsi ideológiában... Tudja, kérem, 
a világot mi sem zavarja meg jobban, mint az az aránytalanság, amely a szellem sebessége és az 
anyag mérhetetlen lassúsága, esetlensége, tehetetlenségi ereje és nyomatéka között fennáll. Meg 
kell adni, ez az aránytalanság elégséges lenne hozzá, hogy megbocsáttassa még azt is, ha a szellem 
mindennemű érdeklődését megvonná a valóságtól, mert a legtöbb esetben réges-rég megutálta már 
azokat az erjesztő anyagokat, amelyek a valóság forradalmait létrehozzák. Igen, a holt szellem 
gyűlöletesebb az élő szellem előtt, mint teszem, holmi bazalt, amely legalább nem lép fel azzal az 
igénnyel, hogy ő szellem és élet. Az efféle bazalt, régi valóságok maradványa, melyeket a szellem 
oly messze hagyott maga mögött, hogy már egyáltalán nem hajlandó a valóság fogalmát velük 
összekapcsolni... mondom, az efféle bazalt tehetetlenül megmarad, és otromba, holt fennállásával 
sajnálatos módon megóvja az ízetlent attól, hogy tudatára ébredjen önnönízetlenségének. 
Általánosságban beszélek, de bizonyosan levonja majd a szükséges következtetéseket, és 
alkalmazza szavaimat az olyan humanitárius szabadgondolkodásra, amely azt képzeli, hogy még 
mindig hősi harcot kell folytatnia uralom és tekintély ellen. No és a katasztrófák, amelyek 
segítségével létjogosultságát bizonyítani igyekszik, a megkésett és látványos győzelmek, amelyeket 



előkészít, és egykor megülni készül! Az élő szellem a puszta gondolatától is halálra unhatná magát, 
ha nem tudná, hogy az efféle katasztrófákból amúgy is ő, az élő szellem, kerül ki győztesen, 
haszonélvezőként... az élő szellem, amely a régi elemeit a legfrissebb jövővel igazi forradalommá 
olvasztja egybe... Hogy van az unokaöccse, Hans Castorp? Tudja, hogy őszintén kedvelem.
- Köszönöm szépen, Herr Naphta. Azt hiszem, mindenki őszintén kedveli Joachimot, hiszen olyan 
derék fiú, és ez mindjárt meglátszik rajta. Settembrini úr is szíveli, noha természetesen helyteleníti a 
Joachim hivatásával járó fanatikus terrorizmust... Tehát Settembrini úr szabadkőműves testvér, 
amint most hallom. Nézze meg az ember! Gondolkozóba ejt, meg kell vallanom. Új fényben tünteti 
föl egyéniségét, sok mindent megmagyaráz. Vajon alkalomadtán derékszögbe állítja lábfejét, és 
sajátos módon fog kezet ismerőseivel? Sosem vettem észre semmi effélét...
- Az ilyen gyerekségeken rég túl van a mi derék háromcsillagos mesterfokú testvérünk - válaszolta 
Naphta. - Felteszem, hogy a páholyok szertartási rendje bizonyos tekintetben alkalmazkodott a kor 
józan, polgári szelleméhez. A régi rituálét nyilván röstellnék ma már, mint barbár hókuszpókuszt, 
némi joggal, mert végül is képtelen badarság lenne misztériumnak beöltöztetni egy istentagadó 
republikánus társaságot. Nem tudom, milyen rémségekkel tették próbára Herr Settembrini 
állhatatosságát, bekötött szemmel mindenféle folyosókon vezették-e végig, sötét boltozatokban 
várakoztatták-e, mielőtt a tükrözött fényárban úszó szövetségi templomterem feltárult előtte. Nem 
tudom, kikérdezték-e ünnepélyesen, és három gyertya meg
egy halálfej előtt állva karddal fenyegették-e csupasz mellét. Ezt tőle kell megkérdeznie, de attól 
tartok, nemigen nyilatkozik majd a témáról, mert még ha sokkal polgáribb körülmények között 
történt is felavatása, mindenesetre hallgatást kellett fogadnia.
- Fogadnia? Hallgatást? Tehát mégis!
- De még mennyire. Hallgatást és engedelmességet.
- Méghozzá engedelmességet is. Komolyan mondom, professzor úr, úgy látom, Settembrini úrnak 
semmi joga fennakadnia az öcsém hivatásával járó fanatizmuson és terrorszellemen! Hallgatás és 
engedelmesség! Sose hittem volna, hogy olyan szabadgondolkodó, mint Settembrini, ilyen 
jellegzetesen spanyol föltételeknek és fogadalmaknak vesse alá magát. Határozottan valami 
katonás, jezsuitás vonást szimatolok itt a szabadkőművességben ...
- Helyesen szimatolja - mondta rá Naphta. - Varázsvesszeje megrebben és koppant. A társaság 
eszméje már gyökerében elválaszthatatlan a föltétlenség eszméjétől, következésképpen terrorista, 
azaz: antiliberális. Tehermentesíti az egyéni lelkiismeretet, és az abszolút cél nevében szentesít 
minden eszközt, a véreset is, a bűnt is. Vannak rá adatok, hogy a szabadkőműves-páholyokban 
annak idején a testvéri szövetséget jelképesen vérrel pecsételték meg. Egy szövetség célja és 
lényege sohasem a szemlélődés, hanem az abszolút szellemben való szervezettség. Tudja-e, hogy a 
szabadkőművességgel egy időben majdnem összeolvadó illuminátus-rend alapítója valamikor 
jezsuita volt?
- Nem, erről még sosem hallottam.
- Adam Weishaupt teljesen a jezsuita rend példájára szervezte humanitárius titkos szövetségét. Ő 
maga szabadkőműves volt, s kora legtekintélyesebb páholyainak tagjai mind illuminátusok voltak. 
A tizennyolcadik század második feléről beszélek; Settembrini ezt a korszakot habozás nélkül 
szövetsége hanyatlása korszakának bélyegezné. A valóságban azonban virágkora volt a 
szabadkőművességnek csakúgy, mint a titkos társaságoknak általában; abban a korszakban valóban 
magasabb életet nyert a szabadkőművesség, de ettől a magasabb rendű élettől később 
megtisztították az olyasféle egyéniségek, mint a mi emberbarátunk; mert abban az időben 
Settembrini úr föltétlenül azok közé tartozott volna, akik a társaságot jezsuitizmussal és 
obskurantizmussal vádolták.
- És volt ennek valamelyes alapja?
- Volt... ha úgy akarja. Az útszéli szabadszelleműsködés talált rá alapot. Ez volt az a kor, midőn 
atyáink a társaságot katolikus-hierarchikus élettel próbálták megtölteni, s Clermont-ban, 
Franciaországban, jezsuita páholy virágzott. Ez volt továbbá az a kor, midőn a rózsakeresztesség 
behatolt a páholyokba; erről a sajátságos társaságról elég, ha annyit megjegyez, hogy racionális 
politikai és társadalmi célokat, világjavító és -boldogító célokat egyesített a keleti misztika bizonyos 



vonatkozásaival, indiai meg arab bölcselettel, mágikus természetismerettel. Akkoriban történt 
számos szabadkőműves páholy reformja és helyreigazítása a Szigorú Szabályzat szerint, 
kifejezetten irracionális és titokzatos, mágikus és alkimisztikus értelemben; ennek köszönhetik 
létüket a kőművesség skót rítusú magas fokai, a rendi lovagság fokai, amelyeket a régi katonás 
rangsorhoz, inas, segéd, mester rangsorához függesztettek, nagymesteri fokon, amelyek hieratikus 
rejtélyekbe vezettek, és rózsakeresztes titkos tudománnyal voltak át- meg átszőve. Visszanyúltak itt 
bizonyos középkori egyházi lovagrendekre, kivált a templáriusokra, tudja, akik a jeruzsálemi 
pátriárka előtt szegénységet, szüzességet és engedelmességet fogadtak. A szabadkőműves hierarchia 
egyik magas foka még ma is a Jeruzsálem nagyhercege" címet viseli.�
- Minderről még soha, de soha nem hallottam, Herr Naphta. Nézze meg az ember, mi mindent meg 
nem tudok itt Settembrini úrról... Jeruzsálem nagyhercege"? Nem rossz!�
Alkalomadtán így kellene őt egyszer szólítani tréfából, Herr Naphta. Ő a múltkor a doctor angelicus 
csúfnevet adta magának. Ezért bosszút kell állni.
- Ó, még számos hasonlóképp zengzetes címe van a Szigorú Szabályzat magas és templárius 
fokainak. Van ott Tökéletes Mester, Kelet Lovagja, Nagy Főpap, a harmincegyedik fokot pedig 
éppenséggel úgy hívják, hogy A királyi titok Fenséges Fejedelme". Amint látja, mindezek az�  
elnevezések a keleti misztikával való kapcsolatra utalnak. A templárius új megjelenése sem jelent 
egyebet, mint az ilyen kapcsolatok felélesztését, valójában irracionális erjesztő gondolatok betörését 
egy értelmes és hasznos társadalomjavítás eszmevilágába. A szabadkőművesség ezzel új fényt, új 
varázst nyert, s ez magyarázza tagjainak akkori erős szaporodását. Magához vonzotta mindazon 
elemeket, akik megelégelték a század okoskodó józanságát, fel- és megvilágosodottságát, és 
erősebb életelixírre szomjúhoztak. Oly nagy volt a rend sikere, hogy a filiszterek panaszkodtak: 
elidegeníti a férfiakat a családi tűzhelytől és a női méltóságtól.
- Már engedje meg, professzor úr, akkor érthető, hogy Settembrini úr nem szívesen emlékszik 
vissza rendjének erre a virágkorára.
- Nem, nem szívesen emlékszik arra, hogy voltak idők, amikor társasága magára vonta mindazt a 
gyűlöletet, amellyel a szabadgondolkodás, az ateizmus, az enciklopédikus értelem máskor az 
egyház, katolicizmus,
szerzetes, középkor szavakkal jellemezhető komplexum ellen fordult. Amint hallotta, a 
szabadkőműveseket obskurantizmussal vádolták...
- Hogyhogy? Szeretném pontosabban tudni, hogy miért.
- Megmagyarázom. A Szigorú Szabályzat egyértelmű volt a rend hagyományainak elmélyítésével és 
kibővítésével; történelmi eredeteit visszavitte a középkor titokzatos világába, úgynevezett 
sötétségébe. A páholyok főmesterei a physica mystica beavatottjai voltak, mágikus természetismeret 
birtokosai, s főként nagy alkimisták...
- Most minden erőmet megfeszítve megpróbálok visszaemlékezni, hogy nagyjából és körülbelül mi 
is az az alkímia. Alkímia, az ugyebár aranycsinálás, bölcsek köve, aurum potabile...
- Igen, népszerűen szólva. Valamivel tudományosabban szólva megtisztulás, anyagátváltozás, 
anyagnemesítés, transz-szubsztanciáció vagy átlényegülés, mégpedig valami magasabbrendűvé, 
tehát emelkedés; a bölcsek köve, a lapis philosophorum, sulphur és mercurius hímnőnemű terméke, 
a res bina, a kétnemű príma matéria nem egyéb és nem kevesebb, mint a külső hatások által való 
fokozás, fölemelés princípiuma... mágikus pedagógia, ha úgy akarja.
Hans Castorp hallgatott. Pislogva, rézsűt nézett felfelé. Naphta pedig így folytatta:
- Az alkímiai átváltozás, transzmutáció jelképe volt mindenekelőtt a sírbolt.
- A sír?
- Igen, a feloszlás színhelye. A sírbolt a hermetika foglalata, összessége, csakúgy, mint az edény, a 
jól záródó kristálylombik, amelyben az anyagot végső átváltozásra, megtisztulásra kényszerítik.
- Hermetika"? Ezt jól mondta, Herr Naphta. A hermetikus" szó mindig tetszett nekem. Igazi� �  
varázsige, határtalan és határozatlan asszociációkra ad alkalmat. Ne haragudjék, de nekem mindig a 
Weck-üvegeink jutnak eszembe róla, amelyeket a hamburgi házvezetőnőnk... Schalleen a neve, 
asszony vagy kisasszony nélkül, egyszerűen csak Schalleen... sorokban tárol az éléskamra polcain: 
hermetikusan elzárt üvegek ezek, gyümölcsöt, húst, akármit lehet bennük tartani. Hónapokig, 



évekig eláll, és ha az ember egyet kinyit, amire éppen szüksége van, a tartalma friss és kifogástalan, 
sem a hónapok, sem az esztendők nem ártottak neki, élvezhető úgy, ahogy van. Ez persze nem 
alkímia és megtisztulás, hanem csak megőrzés, innét a konzerv elnevezés. A varázslatos benne 
mégis az, hogy a Weck-üvegben tárolt holmi kikerül az idő hatása alól, hermetikusan el van zárva 
tőle, az idő elmegy mellette, a Weck-üvegbe zárt anyag számára nincsen idő, kívül áll ott a polcon. 
No, ennyi elég a Weck-üvegről. Nem sok sült ki belőle. Bocsánat. Azt hiszem, folytatni akarta 
oktatásomat.
- Csak ha úgy kívánja. A tanuló legyen rettenthetetlen és tudásra szomjazó, hogy tárgyunk 
stílusában szóljak. A sír, a sírbolt tehát mindig a társaságba való beavatás legfőbb jelképe volt. Az 
inas, a tudáshoz bebocsátást kérő zöldfülű, a sírbolt rémei közt kell hogy bebizonyítsa 
rettenthetetlenségét, a rend szokása és hagyománya szerint sírboltba vezetik le, s ott kell időznie, 
míg egy ismeretlen testvér keze ki nem vezeti. Innét a tekervényes folyosók, sötét boltozatok, 
amelyeken a novíciusnak végig kell vándorolnia, innét a fekete posztó, mellyel még a Szigorú 
Szabályzat szövetségi templomtermének falait is bevonták, innét a koporsó kultusza, mely olyan 
fontos szerepet játszott a felavatási, templomi szertartásoknál. A misztériumok, a megtisztulás útja 
ezer veszély közt, halálfélelmen át, a feloszlás birodalmán át vezet, az inas, a neofita, pedig az élet 
csodáira szomjúhozó, démoni élményképességre sóvárgó ifjúság, s útján bebugyolált alakok 
vezetik, kik a titoknak árnyai csupán.
- Nagyon köszönöm, professzor úr. Kiváló. Ez tehát a hermetikus pedagógia. Nem árt, hogy egyszer 
már erről is hallok valamit.
- Annál kevésbé, mert itt a végső titok felé való vezetésről van szó, ez az út az érzékfölötti abszolút 
meg- és elismeréséhez, tehát a célhoz vezet. Az alkimista páholygyakorlat a későbbi évtizedek 
során számos nemes, kutató szellemet vezetett el ehhez a célhoz; nem kell hangsúlyoznom, mert 
anélkül is bizonyára észrevette, hogy a skót rítusú magas fokok rangsora csupán az egyházi 
hierarchia pótléka és megfelelője, hogy a szabadkőműves mester alkimista bölcsessége az 
átváltozás misztériumában teljesül be, és hogy a páholy titkos vezetése, melyben neveltjeit 
részesítette, éppoly világosan ismétlődik a kegyelmi eszközökben, mint ahogyan a 
páholyszertartások jelképes játékai ismétlődnek katolikus anyaszentegyházunk liturgikus és 
felépítési szimbolikájában.
- Igazin!
- Kérem, ez még nem minden. Már előbb rámutattam, hogy a szabadkőművesség levezetése a 
középkori derék iparoscéhekből csupán történelmi külsőség. A Szigorú Szabályzat legalábbis sokkal 
mélyebb emberi alapokra helyezte. A páholyok titka egyházunk bizonyos misztériumaival együtt és 
párhuzamosan visszanyúlik a korai emberiség ünnepélyes hallgatásaira, szent kicsapongásaira... Az 
egyházat illetően itt az úrvacsorára és a szeretetvendégségre gondolok, test és vér szent, szertartásos 
élvezetére, a páholy tekintetében pedig...
- Egy pillanat. Egy pillanatot kérek, hogy egy széljegyzetet tehessek ide. Abban a föltétlen 
testvériségben is, amelyhez unokaöcsém tartozik, abban is vannak vacsorák, amelyeket 
szeretetvendégségnek szoktak nevezni. Többször is írt róla. Egy kis italozástól eltekintve persze 
nagyon tisztességesen viselkednek, még annyira sem rúgnak ki a hámból, mint a diáktársaságok 
kocsmázásainál...
- ... a páholy tekintetében pedig a sírbolt- és koporsókultuszra, amelyre már az imént fölhívtam 
figyelmét. Mindkét esetben végső és utolsó titkok jelképéről van szó, orgiasztikus ősvallásosság 
elemeiről, kötetlen éjszakai áldozati szolgálatról, elmúlás és születés, halál, átváltozás és feltámadás 
tiszteletére... Emlékszik rá, ugye, hogy Izisz misztériumait, valamint az eleusziszi misztériumokat 
éjszaka tartották, sötét barlangokban. Nos, a szabadkőművességben se szeri, se száma az egyiptomi 
vonatkozásoknak, és a titkos társaságok közül némelyek eleusziszi szövetségnek nevezték magukat. 
Voltak páholyünnepségek, az eleusziszi misztériumok és az aphrodizikus titkok ünnepségei, 
amelyekben végül a nő is szerephez jutott; rózsaünnepségnek mondták, a három kék rózsa a 
kőműveskötényen rájuk célzott, s többnyire bacchanáliába torkolltak...
- Ejnye, ejnye, mit hallok, professzor úr! És ez mind szabadkőművesség? Hogy egyeztessem ezt 
össze a mi tiszta szándékú Settembrini barátunk...



- Ó, súlyosan vétene ellene! Nem, nem, Settembrininek minderről már fogalma sincsen. Hiszen 
mondtam már, hogy a hozzája hasonlók megtisztították a szabadkőművességet a magasabb rendű 
élet minden elemétől. Humanizálódott, modernizálódott, hajjaj, de még mennyire! Az efféle 
tévelygések után visszatért a hasznosság, értelem és haladás útjára, a fejedelmek és papok ellen 
vívott küzdelemhez, egyszóval: a társadalom-boldogításhoz; most már ismét csak természetről, 
erényről, mérsékletről és hazáról folyik ott a társalgás, no meg felteszem: üzletről is! Röviden: a 
polgári mizéria klubalakban...
- Kár, nagy kár. Kár a rózsaünnepélyekért. Megkérdem Settembrinit, hogy semmit se tud-e már 
róluk.
- A szögmérő tisztes lovagja! - csúfolódott Naphta. - Vegye tekintetbe, hogy nem is egykönnyen 
sikerült neki bebocsátást nyernie az emberiség szentélyének építkezéséhez, mert szegény, mint a 
templom egere, ott pedig nemcsak magasabb műveltséget, ha úgy tetszik: humanista műveltséget 
követelnek meg az embertől, hanem a vagyonos osztályhoz is kell tartozni, hogy az ember győzze a 
tekintélyes felvételi illetéket meg az évi tagdíjat. Műveltség és vagyon: íme, a burzsoá! Íme, a 
liberális világköztársaság pillére!
- Csakugyan - nevetett Hans Castorp -, itt látjuk világosan, a szemünk előtt.
- Mégis azt tanácslom - tette hozzá Naphta némi szünet után -, ne vegye kevésbe ezt az embert és az 
ügyet, amelyet képvisel; sőt, ha már erről beszélünk, egyenesen arra szeretném kérni, hogy legyen 
óvatos, és vigyázzon magára. Ami ízetlen, az nem szükségszerűen ártalmatlan. A korlátoltság nem 
veszélytelen. Ezek az emberek sok vízzel hígították egykor tüzes borukat, de a páholyok eszméje 
maga elég erős hozzá, hogy sok vizezést kibírjon; szörnyű titkok maradványait őrzi, és ahogy nem 
kételkedhetünk benne, hogy a páholyok keze benne van a világpolitika játékában, éppúgy 
bizonyosra vehetjük, hogy a szeretetre méltó Settembrini úrban többet kell látnunk, mint éppen 
önmagát, hogy hatalmak állnak mögötte, amelyeknek ő bizalmasa és titkos küldötte...
- Küldött?
- Nos igen, Settembrini úr híveket toboroz, és lelkekre vadászik.
És te vajon kinek-minek a küldötte vagy?" - gondolta magában Castorp. Fennhangon azonban így�  
szólt:
- Köszönöm, Naphta professzor. Őszintén hálás vagyok az intelemért és a figyelmeztetésért. Tudja, 
mit? Feljebb megyek egy emelettel, már amennyiben odafönn még emeletről lehet szó, és egy kicsit 
kitapogatom a bebugyolált testvérünket. A tanuló legyen rettenthetetlen és tudásra szomjazó... No 
meg, persze, óvatos... Küldöttekkel az ember nem is lehet eléggé óvatos.
Habozás nélkül kérhetett további felvilágosítást Settembrinitől, hiszen az olasz amúgy sem maradt 
el Naphta mögött közlékenység dolgában, és egyébként sem igen iparkodott eltitkolni ama 
harmonikus társasághoz való tartozását. A Rivista della Massoneria Italiana nyíltan hevert asztalán; 
csak éppen hogy Hans Castorp eddig ügyet sem vetett rá. És amikor a Naphtától nyert felvilágosítás 
alapján a királyi művészet"-re terelte a beszélgetést, úgy, mintha sosem kételkedett volna�  
Settembrini kapcsolataiban, akkor csak nagyon csekély ellenállásba ütközött. Voltak ugyan pontok, 
amelyekről a literátus nem nyilatkozott, hanem érintésükre szinte tüntetően zárta össze ajkát - 
nyilván kötötte őt ama terrorisztikus fogadalom, amelyet Naphta említett; ez a titkolózás bizonyos 
külső szokásokra, valamint Settembrini úrnak a sajátságos szervezetben betöltött pozíciójára 
vonatkozott. Egyébként azonban nem fukarkodott a szavakkal, és az érdeklődő előtt nagyszerű 
képet festett ligája elterjedtségéről: kereken húszezer páholya és százötven nagypáholya szinte az 
egész világot átfogja, és még olyan civilizációkat is magában foglal, mint Haiti és a Libériai Néger 
Köztársaság. Azonkívül nem csekély büszkeséggel sorolta fel a nagy neveket, melyeknek viselői 
szabadkőművesek voltak, vagy ma is azok, említette Voltaire-t, Lafayette-et és Napóleont, Franklint 
és Washingtont, Mazzinit meg Garibaldit, a kortársak közül az angol királyt és számos férfiút, kinek 
keze az európai államok sorsát igazgatja, kormányok és parlamentek tagjait.
Hans Castorp elismerést nyilvánított, de nem csodálkozott. Ugyanígy van a diákegyesületekkel is, 
jegyezte meg. Azok is összetartanak egy életen át, és az embereiket jól elhelyezik, el-annyira, hogy 
az állami hierarchiában aligha viheti valamire az olyan ember, aki nem volt tagja valamelyik 
diákegyesületnek. Ezért talán nem egészen találó, hogy Settembrini úr úgy tünteti fel, mintha a 



felsorolt kiválóságok odatartozása hízelgő volna a szabadkőművességre nézve; mert valószínűleg 
inkább megfordítva áll a dolog, a páholyok hatalmát bizonyítja, hogy annyi fontos pozícióba 
testvéreket helyeznek, a szabadkőművesség keze bizonyára sokkal jobban benne van a világpolitika 
játékaiban, mintsem Settembrini úr elismerni hajlandó.
Settembrini mosolygott. A Massoneria füzetét tartotta kezében, még legyezgette is magát vele. 
Talán bizony csapdát állítanak neki? - kérdezte. Talán bizony arra akarják rávenni, hogy óvatlanul 
nyilatkozzék a páholy politikai jellegéről, alapvetően politikai szelleméről?
- Hasztalan ravaszkodás, mérnök úr! Mi nyíltan, fenntartás nélkül teszünk hitet a politika mellett. 
Nem törődünk vele, hogy ez a szó gyanúsan cseng néhány bolond fülében... ezek többnyire a maga 
hazájában találhatók, mérnök úr, egyebütt sehol. Az emberbarát egyáltalában nem ismerheti el a 
különbséget politika és nem-politika között. Nincsen semmi, ami nem politika. Minden politika.
- Kivétel nélkül?
- Tudom, vannak, akik helyesnek látják, hogy utaljanak a szabadkőművesség eredetileg 
politikamentes jellegére. De ezek az emberek játszanak a szavakkal, és olyan határokat vonnak, 
melyekről legfőbb ideje felismerni, hogy fiktívek és esztelenek. Először is: a spanyol páholyok 
mindenesetre már kezdettől fogva politikai színezetűek voltak...
- Ezt el tudom képzelni.
- Maga nagyon keveset tud elképzelni, mérnök úr. Ne higgye, hogy önerejéből sokat tud elképzelni, 
hanem igyekezzék befogadni és feldolgozni, amit most másodszorra mondani fogok... erre 
önérdekében, valamint hazája és egész Európa érdekében kérem. Másodszor tehát: a 
szabadkőművesség eszméje sohasem volt politikamentes, semmilyen korban sem volt az, nem is 
lehetett, és ha azt hitte magáról, hogy az, akkor csalatkozott önmaga lényegében. Mik vagyunk? 
Kőművesek, egy épületen dolgozunk. Mindannyiunknak célja egy, az egésznek a java a testvéri 
szervezet alaptörvénye. Mi ez a közjó, mi ez az épület? A társadalom művészi felépítése, az 
emberiség tökéletesedése, az új Jeruzsálem. Mit keres itt politika vagy nempolitika? Politika maga a 
társadalmi probléma, az együttélés, a koegzisztencia problémája, keresztül-kasul csupa politika, 
semmi más, mint politika. Aki ennek szenteli magát, márpedig nem érdemli meg az ember" nevet,�  
aki kivonja magát ez alól... az már a politikáé, a kül-, valamint a belpolitikáé, az megérti, hogy a 
szabadkőműves művészete királyi művészet...
- Királyi...?
- Hogy az illuminátus szabadkőművesség ismert egy régensi fokot is...
- Nagyon szép, Settembrini úr! Királyi művészet, régensi fok: ez tetszik nekem. De most még egyet 
mondjon meg nekem: keresztyének maguk ott a páholyban?
- Perché? [28]
- Bocsánat, másképpen fogalmazom meg a kérdést, általánosabban és egyszerűbben. Hisznek 
Istenben?
- Mindjárt válaszolok. De miért kérdi?
- Nem akartam megkísérteni az imént, de ismeri a bibliai történetet, amikor valaki megkísérti az Úr 
Jézust egy római pénzérmével, és azt a választ kapja, hogy meg kell adni a császárnak, ami a 
császáré, és Istennek, ami Istené. Úgy tetszik, ez a megkülönböztetés adja meg a különbséget 
politika és nempolitika között. Ha van Isten, akkor van különbség is. Hisznek a szabadkőművesek 
Istenben?
- Köteleztem magam, hogy válaszolok kérdésére. Olyan egységet említ itt, amelyre törekszünk, de 
ma még, a jók fájdalmára, nem létezik. A szabadkőművesek világszövetsége még nem alakult meg. 
Mihelyt megalakul, és ismétlem, világszerte csendes buzgalommal munkálkodnak rajta... mihelyt 
megalakul, hitvallása is kétségtelenül egységes lesz, s így hangzik majd: Écrasez l'infame!" [29]�
- Kötelezően? Ez nem lenne toleráns.
- A tolerancia problémáját még aligha éri föl ésszel, mérnök úr. Annyit mindenesetre véssen 
elméjébe, hogy a tolerancia bűn, ha a gonosz megtűrését jelenti.
- Isten a gonosz?
- A metafizika a gonosz. Mert a metafizika nem való egyébre, mint arra, hogy elaltassa a buzgalmat, 
amelyet a társadalom templomának építésére kellene fordítanunk. A francia Nagy-Oriens már egy 



emberöltővel ezelőtt példát statuált, és törölte Isten nevét minden írásából. Mi, olaszok, követtük 
példáját...
- Milyen katolikus!
- Úgy érti, hogy...
- Milyen katolikus dolog, Istent törölni!
- Azt akarja mondani...
- Semmi figyelemre méltót, Settembrini úr. Ne vessen ügyet locsogásomra! Ebben a pillanatban 
valahogy úgy tetszett, mintha az ateizmus szörnyen katolikus elgondolás volna, és az ember csak 
azért törölné az Istent, hogy annál jobb katolikus lehessen.
Settembrini úr szünetet tartott ezután; nem kétséges, hogy ez csupáncsak pedagógiai 
megfontolásból történt. Kimért hallgatás után végre így szólt:
- Kedves mérnök úr, igazán nem kívánom magát protestantizmusában megzavarni és megbántani. 
Toleranciáról beszéltünk... Fölösleges hangsúlyoznom, hogy a protestantizmust nemcsak megtűröm, 
hanem egyenesen bámulom, mint a lelkiismeret megbéklyózásának történelmi ellenfelét. A 
könyvnyomtatás feltalálása és a reformáció: az a két legnemesebb szolgálat, amelyet Közép-Európa 
az emberiségnek tett. Ehhez nem fér kétség. De az után, amit most mondott, nem kételkedem benne, 
hogy pontosan megérti majd, mire célzok, ha azt mondom, hogy ez a dolognak csak egyik oldala, 
de van egy másik is. A protestantizmus olyan elemeket tartalmaz... Reformátoruk személye maga is 
olyan elemeket foglalt magába... Olyan elemekre gondolok, mint a belenyugvás, a hipnotikus 
elmélyedés; ezek nem európaiak, ezek az elemek idegenek e tevékeny földrész léttörvényétől, 
ellenségesen állnak vele szemben. Nézze meg Luthert! Nézze meg a képmásait, a fiatalkoriakat meg 
a későbbieket! Miféle koponyaalkat ez, miféle járomcsont, a szemeknek mily különös metszése! 
Édes barátom, ez Ázsia! Nem csodálkoznék, egy cseppet sem csodálkoznék, ha itt vend-szláv-
szarmata vérkeveredés volna a játékban, s így ennek a tagadhatatlanul hatalmas embernek a 
megjelenése végzetesen túlterhelte a maguk országában oly veszedelmes egyensúlyban levő mérleg 
egyik serpenyőjét, olyan rettenetes terhet dobott a keleti serpenyőbe, hogy a másik, a nyugati, még 
ma is a levegőben táncol miatta...
Addig az ablaknál levő humanista írópultnál állt Settembrini, most a vizesflaskós kerek asztalhoz 
lépett, közelebb tanítványához, aki a falhoz tolt kereveten ült, de nem dőlt hátra, hanem könyökét 
térdére, állát tenyerébe támasztotta.
- Caro! - mondta Settembrini úr. - Caro amico! Nemsokára határozni kell, felmérhetetlen horderejű 
elhatározásokat kell tenni Európa jövője, boldogsága szempontjából, és a döntés a maga hazájának 
kezében lesz, az ő lelkében fog lejátszódni. Kelet és Nyugat közé állítva, választania kell majd, 
végérvényesen és tudatosan, választania kell a két szféra között, amely verseng érte. Maga fiatal, 
magának is része lesz ebben az elhatározásban, hivatott rá, hogy befolyásolja e választást. Ezért 
áldjuk a sorsot, mely erre a szörnyű vidékre vetette, s egyúttal alkalmat ad nekem, hogy nem 
egészen gyakorlatlan s nem épp erőtlen szavammal hassak képlékeny fiatal lelkére, és éreztessem a 
felelősséget, amelyet maga... amelyet országa a civilizáció színe előtt visel...
Hans Castorp csak ült, állát öklére támasztotta. Kinézett a manzárdablakon, s egyszerű kék 
szeméből dacosság sugárzott. Hallgatott.
- Most hallgat - mondta Settembrini úr megindultan. - Hallgat maga is, a hazája is; hallgatásuk 
fenntartásokkal terhes, és olyan áthatolhatatlan, hogy mélységéről lehetetlen ítéletet mondani. Nem 
szereti a szót, vagy talán nem ura a szónak, vagy áldatlan módon szenteli meg... az artikulált világ 
nem sejti és nem tudhatja meg, hogy hányadán van magával. Ez veszélyes, drága barátom! A beszéd 
maga a civilizáció... A szó, még az ellentmondó is, összekapcsolja az embereket... A szótlanság 
elszigetel. Feltehető, hogy magányát majd tettekkel töri át. Öccsét, Giacomót (Settembrini úr 
Joachimot könnyebbség végett Giacomónak nevezte) odaállítja majd a hallgatása elé, Kettőt leterít�  
keze nyomban, a többi remegve fut onnan." [30]
Hans Castorp elnevette magát, s erre Settembrini is elmosolyodott, plasztikus szavának már ez a 
hatása is kielégítette pillanatnyilag.
- Helyes, nevessünk! - mondotta. - A derültségre mindig kész vagyok. A nevetés a lélek csillanása",�  
mondja egy régi költő. Eltértünk eredeti témánktól, igaz, olyasmire, ami szorosan összefügg 



nehézségeinkkel a szabadkőműves világosság megteremtésének előmunkálatai körül... E 
nehézségeket elsősorban a protestáns Európa támasztja... - És Settembrini nagy hévvel ecsetelte e 
szabadkőműves világ elgondolását, mely Magyarországról indult ki, s remélhető megvalósulása arra 
lenne hivatva, hogy döntő világhatalmat biztosítson a szabadkőművességnek. Leveleket mutogatott 
könnyedén, amelyeket külföldi testvérektől kapott e tárgyban, többek között a svájci nagymestertől, 
a harmincharmadik fokú Quartier la Tente testvértől, majd előadta tervüket, hogy az eszperantót, ezt 
a mesterséges nyelvet, szövetségük világnyelvévé teszik. Nekitüzesedve csakhamar a magas 
politika szféráiba emelkedett, erre-arra irányította tekintetét, mérlegelte a forradalmi-köztársasági 
eszme esélyeit Itáliában, Spanyolországban, Portugáliában. Az utóbbi királyság nagypáholyának 
vezető személyiségeivel is levelezett állítása szerint. Ott kétségkívül erősen érlelődnek az 
események a végső kibontakozás felé. Hans Castorp csak gondoljon rá, Settembrinire, ha odalenn a 
legközelebbi jövőben egymást érik majd a döntő események. Hans Castorp ezt megígérte.
Meg kell jegyeznünk, hogy ezek a szabadkőműves csevegések, amelyeket a növendék két 
mentorával külön-külön folytatott, még abba az időbe estek, mielőtt Joachim hazatért a fentiek 
társadalmába. Az a megbeszélés
ellenben, amelyről most beszámolunk, már Joachim újra-ottlétében és jelenlétében zajlott, kilenc 
héttel visszaérkezése után, október elején; Hans Castorp már azért is jól megjegyezte ezt az 
együttlétet az őszi napsütésben, a telepi Gyógyszálló előtt hűsítő italokat szürcsölgetve, mert 
Joachim akkor titokban gondokat okozott neki, olyan közlésekkel és tünetekkel, amelyek más 
körülmények között éppenséggel nem keltenek aggodalmat: Joachim tudniillik berekedt, és 
torokfájásról panaszkodott, de ezek az egyébként ártatlan kellemetlenségek valahogyan sajátos 
fényben tűntek föl a fiatal Hans Castorp szemében - abban a fényben, mondhatnók, melyet Joachim 
szemének mélyén látni vélt, Joachim szemében, amely mindig nagy és szelíd volt, aznap azonban, 
éppen aznap, furcsán megnőtt és elmélyült, merengő és - ezt a különös szót kell itt használnunk - 
fenyegető kifejezést öltött, s hozzá az előbb említett csendes, belülről jövő fényben ragyogott. 
Teljességgel hamisan jellemeznők ezt a fényt, ha azt mondanók, hogy sehogy sem tetszett Hans 
Castorpnak: épp ellenkezőleg, nagyon is tetszett neki, de mindamellett aggodalommal töltötte el. 
Ezekről a benyomásairól nem is szólhatunk másképp, mint zavarosan, saját jellegüknek 
megfelelően.
Ami a beszélgetést, a vitát - természetesen a Naphta és Settembrini közt lefolyó vitát - illeti, ez 
független volt minden egyébtől, s csupán laza kapcsolatban állt a szabadkőművességről folytatott 
különbeszélgetésekkel. Az unokatestvéreken kívül Ferge és Wehsal is jelen volt, s valamennyien 
élénk érdeklődéssel kísérték a beszélgetést, noha nem mind érték föl ésszel a témát - Herr Ferge 
például bevallottan nem érte föl. De az olyan szócsata, melyet úgy vívnak, mintha életre-halálra 
menne, amellett azonban olyan csiszoltan és szellemesen, mintha nem életről és halálról volna szó, 
hanem csak elegáns versenyjátékról - márpedig Naphta és Settembrini közt minden disputa így folyt 
-, az ilyen szócsata magától értetődően és magában véve is szórakoztató, még annak is, aki keveset 
ért belőle, és nem méri föl pontosan horderejét. Még oda nem tartozó idegenek, körülülők is 
felhúzott szemöldökkel lesték a vitát, lebilincselte őket a párbeszéd szenvedélyessége, kecses 
fordulatossága.
Mint mondottuk, a Gyógyszálló előtt történt, délután, uzsonna után. A négy Berghof-lakó ott 
találkozott Settembrinivel, s mintegy véletlenül Naphta is hozzájuk társult. Valamennyien egy kis 
fémasztalka körül ültek, s különféle, szódával hígított italokat ittak, ánizslikőrt, ürmöst. Naphta, aki 
itt szokta elkölteni vacsoráját, bort és kalácsot hozatott, nyilván alumnus-korára emlékezvén; 
Joachim természetes limonádéval nedvesítette kellemetlenkedő torkát, nagyon erősen, savanyún 
itta, mert ez összehúzza nyálkahártyáit, és könnyebbséget szerez; Settembrini pedig, egyszerű 
cukros vizet fogyasztott, de szalmaszálon át szívta, s oly kecsesen, étvágygerjesztőn, mintha a 
legkiválóbb üdítő italt élvezné. Hans Castorphoz fordult tréfálkozva:
- Mit hallok, mérnök úr? Minő kósza hír jutott füleimhez? Beatricéje visszatér? Visszatér vezetője a 
paradicsom kilenc keringő szféráján keresztül? Nos, bízva bízom benne, hogy Vergiliusa baráti 
vezető kezét akkor sem fogja egészen elutasítani! Itt a prédikátorunk is bizonyíthatja, hogy a medio 
evo [31] világa nem teljes, ha hiányzik a Szent Ferenc-i misztika ellenpólusa, a tomista megismerés.



Nevettek a sok tréfás tudományosságon, és valamennyien Hans Castorpra néztek, aki ugyancsak 
nevetve emelte ürmös-poharát Vergilius"-ára. Szinte elképzelhetetlen azonban, hogy Settembrini úr�  
cikornyás, de igazán ártatlan nyilatkozata milyen kiapadhatatlan vitatkozás forrása lett a következő 
órában. Naphta - igaz, hogy bizonyos fokig kihívták erre - azonnal támadásba lendült, és nekiment a 
latin költőnek, akit Settembrini köztudomásúan bálványozott, sőt Homérosz fölé helyezett, Naphta 
azonban már több ízben kifejezte legnagyobb fokú megvetését iránta, valamint az egész latin 
költészet iránt - és most is nyomban, kajánul megragadta erre az alkalmat. Korára jellemző, 
jóindulatú elfogultság volt a nagy Dante részéről - mondotta -, hogy olyan komolyan vette ezt a 
középszerű versfaragót, és művében olyan kimagasló szerepet juttatott neki, ámbátor Lodovico úr 
nyilván nagyon is szabadkőműves szellemben értelmezi ezt a szerepet. Ugyan mi jót is lehetne 
mondani erről az udvari poéta laureatus-ról, a Július-nemzetség talpnyalójáról, erről a világvárosi 
literátusról és pufogó rétorról, akiben szikrája sincsen az alkotó tehetségnek, s ha volt is lelke, 
legföljebb csak másodkézből való; aki egyáltalában nem is volt költő, hanem egy Augustus korába 
tévedt, hosszú parókás francia!
Settembrini úr nem vonta kétségbe, hogy az előtte szóló megtalálja útját és módját, hogy a magas 
fokú római civilizáció megvetését összeegyeztesse latin tanári hivatásával. Mégis kívánatosnak 
látta, hogy figyelmeztesse arra a súlyos ellentmondásra, amelybe saját legkedvesebb századaival 
keveredik, amikor ilyen ítéleteket kimond: hiszen kedvenc középkora éppenséggel nem vetette meg 
Vergiliust, hanem épp ellenkezőleg, a maga együgyű módján elismerte nagyságát - megtette 
hatalmas és bölcs varázslónak.
Settembrini úr hiába hívja segítségül ama hajnalkor együgyűségét, válaszolta Naphta - a győztest, 
mely még a legyőzött démonizálásában is bebizonyította alkotóerejét. Egyébként a fiatal egyház 
tanítói fáradhatatlanul óvták híveiket az ókori költők és bölcselők hazugságaitól, kiváltképpen attól, 
hogy Vergilius dúsan burjánzó ékesszólásával szennyezzék be magukat; és ma, midőn ismét egy 
korszak száll sírba, ismét egy proletár hajnal hasad, ma igazán kedvez az óra, hogy együtt érezzünk 
velük! Így hát - hogy mindenre válaszoljon - Lodovico úr meg lehet róla győződve, hogy ő, a 
beszélő, azt a csekély polgári foglalatosságot, amire
Lodovico úr volt szíves célozni, minden szükséges reservatio mentalis-szal [32] űzi, és a kellő 
iróniával illeszkedik egy klasszikus-retorikus nevelési rendszerbe, melynek élettartamát vérmes 
ember legfeljebb ha évtizedekben számíthatja.
- Addig tanulmányoztátok őket - kiáltott fel Settembrini -, addig tanulmányoztátok az ókori költőket 
és bölcselőket, míg beleizzadtatok, megpróbáltátok elsajátítani becses örökségüket, mint ahogy az 
antik épületek anyagát felhasználtátok imaházaitokhoz! Mert tudtátok jól, hogy proletár lelketek 
önerejéből nem tudtok új műformákat létrehozni, és azt reméltétek, hogy az ókort saját fegyvereivel 
veritek meg. Így lesz újra, így lesz ez mindig! Faragatlan ifjúságotok kénytelen-kelletlen mégiscsak 
ahhoz fog iskolába járni, aminek megvetésére magatokat és másokat oly szívesen rábeszélnétek; 
mert műveltség nélkül nem állhattok meg az emberiség színe előtt, műveltség pedig csak egy van: 
az, amelyet ti polgárinak neveztek, s amely valójában az emberiségé! - A humanista nevelési elv 
leáldozása évtizedek kérdése lenne? Csak udvariassága tartja vissza, mondta Lodovico úr, hogy 
fölényes és gúnyos hahotában ne törjön ki. Európa meg tudja őrizni örök kincseit, Európa nagy lelki 
nyugalommal napirendre fog térni - a klasszikus értelem napirendjére fog térni holmi proletár 
apokalipszisek fölött, amelyekről akár itt, akár ott bizonyos embercsoportok álmodoznak.
Úgy tetszik - felelte Naphta marón -, hogy Herr Settembrini épp a napirenddel nincs teljesen 
tisztában. A napirenden épp az a kérdés van, amelyet Settembrini úr bizonyos okoknál fogva eleve 
eldöntöttnek tekint: tudniillik az a kérdés, hogy a földközi-tengeri klasszikus, humanista 
hagyomány az emberiség ügye-e és így örök, mint az emberiség, vagy pedig csupán egy 
korszaknak, a polgári-liberális korszaknak a tartozéka és szellemi létformája, és e korszakkal együtt 
kimúlhat. Ezt eldönteni a történelem dolga, Settembrini úrnak ő csak azt tanácsolhatja, ne ringassa 
magát túlzott biztonságba afelől, hogy a döntés az ő latin konzervativizmusa javára történik.
Ez aztán már kirívó orcátlanság volt a kis Naphta részéről, hogy konzervatívnak nevezte 
Settembrini urat, a haladás esküdt szolgáját. Valamennyien érezték ezt, különösen keserűen maga az 
érintett; izgatottan pödörgette szépen ívelő bajszát, és miközben a visszaütésen törte a fejét, időt 



engedett ellenfelének, hogy tovább támadja a klasszikus műveltségeszményt, az európai nevelési és 
iskolarendszer rétori-irodalmi szellemét, s Settembrini vesszőparipáját, a grammatikai-formális 
képzést, amely nem egyéb, mint a polgári osztályuralom érdekeinek tartozéka, de a nép szemében 
réges-rég nevetség tárgya. Bizony, a jelenlevő urak nem is sejtik, hogy a nép mennyire kineveti 
doktori titulusainkat, műveltségi mandarinkodásunkat meg az állami népiskolát, a burzsoá 
osztáíydiktatúrának ezt az eszközét, amelyet abban a tévhitben tartanak fenn, hogy: népoktatás 
egyenlő fölvizezett tudósoktatással. Azt a műveltséget és azt a képzettséget, amelyre a népnek a 
korhadó polgári uralom ellen való harcában szüksége van, már réges-rég másutt szerzi meg, mint a 
felsőbbségileg ráerőszakolt intézményekben, és hovatovább már a verebek csiripelik a háztetőkön, 
hogy iskolatípusunk úgy, ahogyan a középkori szerzetesi iskolából kialakult, nevetséges és elavult 
intézmény, merő anakronizmus, a világon senki sem köszönheti igazi műveltségét az iskolának, az 
iskolánál százszorta többet ér a nyilvános előadások, kiállítások, filmek és más hasonló eszközök 
útján elért szabad, mindenkinek hozzáférhető oktatás.
A forradalmiságnak és sötét maradiságnak ama keverékében - válaszolta Settembrini úr -, amelyet 
Naphta itt hallgatóinak feltálal, ízetlenül túlteng az obskurantista rész. Tetszetős, hogy annyira 
szívén viseli a nép felvilágosítását, ám a tetszést némileg lerontja az aggodalom, hogy itt inkább 
ösztönös hajlamról van szó, mely arra törekszik, hogy a világot, a népet az analfabetizmus 
sötétségébe burkolja.
Naphta mosolygott. Analfabetizmus? Ellenfele nyilván azt hiszi, hogy valami retteneteset mondott, 
felmutatta a Gorgó fejét, s most mindenki kötelezően elsápad előtte. Őszintén sajnálja, hogy 
csalódást kell okoznia ellenfelének, kijelentvén, hogy benne csak derültséget kelt a humanisták 
babonás félelme az analfabétaságtól. Igazi reneszánsz literátusnak, précieux-nek, secentistának, 
maniristának, az estilo culto [33] pojácájának kell lenni ahhoz, hogy az ember ilyen túlzott nevelési 
jelentőséget tulajdonítson az írás-olvasás tudományának, s azt képzelje, hogy ezen ismeretek 
hiányában mindenütt a legsötétebb szellemi éjszaka uralkodik. Vajon emlékszik-e rá Herr 
Settembrini, hogy Wolfram von Eschenbach, a középkor legnagyobb költője, analfabéta volt? 
Akkoriban Németországban szégyenletes dolognak számított iskoláztatni egy olyan gyereket, aki 
nem akart éppen a papi pályára lépni, és az irodalmi tudományoknak ez a nemesi-népszerű 
megvetése mindig is az előkelőségnek, a lényegre-nézésnek döntő jegye maradt, a literátus ezzel 
szemben, a humanizmus és polgárság korának ez az igazi gyermeke, tud ugyan írni-olvasni, amit a 
nemes, a harcos és a nép nem tud, vagy csak kevéssé tud - egyébhez azonban az égvilágon 
semmihez sem ért, hanem megmaradt szeleverdi latintudósnak, aki a szép szót gondozza, és az 
életet átengedi a jóravaló embereknek, s emiatt a politikát is televeri széllel, mármint ékesszólással 
meg szépirodalommal, amit pártnyelven szólva radikalizmusnak és demokráciának hívnak... és így 
tovább és így tovább.
Hogy felcsattant erre Settembrini úr! Ellenfele nagyon is merészen mutatja ki bizonyos korszakok 
ájtatos barbársága iránt érzett elfogultságát, midőn kigúnyolja az irodalmi forma szeretetét, holott 
enélkül nem
lehetséges és nem képzelhető emberiesség, nem, soha és semmiképpen! Előkelőség? Csupán az 
emberellenesség elnevezés illik a szótlanságra, a nyers és néma tárgyiasságra. Nem, ami előkelő, az 
csupán egy bizonyos nemes fényűzés, a generosita, mely abban nyilvánul, hogy a formának a 
tartalomtól független és önálló emberi értéket tulajdonít; előkelő az ékesszólás, a beszédnek 
önmagáért, mint művészetért való ápolása, a görög-római civilizációnak ez az öröke, melyet a 
humanisták, az uemini letterati, a román nyelvek területének legalábbis, visszaadtak, s amely 
forrása minden további, tartalmi idealizmusnak, a politikainak is.
- Igen, uram! Amit beszéd és élet elválasztásává akarna torzítani, nem egyéb, mint a kettő magasabb 
egysége a szép koronájában, és egy percig sem kétséges előttem, hogy a vitában, melynek két 
oldalát irodalomnak és barbárságnak hívják, a nemes szívű ifjúság melyiknek a pártjára áll.
Hans Castorp figyelme elkalandozott a beszélgetéstől, mert részben lefoglalta a jelenlevő harcos, az 
előkelő lényegre-nézés képviselője, helyesebben szemének újszerű kifejezése; ezért kissé 
összerezzent, mert Settembrini úr utóbbi szavaiban felszólítást és felelősségrevonást érzett, de 
azután olyan arcot vágott, mint akkor, amikor Settembrini ünnepélyesen rá akarta venni, hogy 



válasszon Kelet és Nyugat" között: dacossággal és fenntartással teli arcot vágott és hallgatott.�  
Mindent az élére állítottak ezek ketten, talán így kellett ennek lennie, ha az ember vitatkozni akart, 
és elkeseredetten harcoltak szélsőséges elképzelt lehetőségekért, holott Hans Castorpnak úgy 
tetszett, valahol a vitatott és elfogadhatatlan végletek között, szónokias humanizmus és analfabéta 
barbárság közt a félúton kellene lennie annak, amit - a végletek kibékítéséül - emberinek vagy 
humánusnak lehetne nevezni. De nem mondta ki, amit gondolt, nehogy a két vitatkozó szellemet 
felbosszantsa, hanem fenntartásba burkolózva szemlélte, ahogy egymást egyre tovább hajszolták, s 
ellenségesen segítették egymást abban, hogy egyre messzebb jussanak a parttalan semmibe, amihez 
Settembrini adta meg az első lökést a latin Vergiliusról szóló ártatlan tréfájával.
Még mindig nem adta át a szót, hanem fennen lobogtatta, diadalra vitte. Megtette magát az irodalmi 
géniusz védelmezőjének, az írásbeliség történetét dicsőítette attól a pillanattól kezdve, midőn az 
ember, tudását és érzését szoborszerűen megörökítendő, először vésett kőbe írásjeleket. Beszélt 
Thotról, az egyiptomi istenségről, aki azonos volt a hellenizmus háromszor-nagy Hermesével, s 
akiben az írás feltalálóját, könyvtárak védelmezőjét, mindennemű szellemi törekvés ösztönzőjét 
tisztelték. Szavaiban térdet hajtott e Trismegistos előtt, a humanista Hermes, a palaestre [34] 
mestere előtt, mondván, neki köszönheti az emberiség az irodalmi értékű szó, a harcos retorika 
magasztos adományát - s Hans Castorpot előadásával arra a megjegyzésre ösztökélte, hogy ez az 
egyiptomi születésű úr ezek szerint nyilván politikus is volt, és ha nagyobb arányokban is, de 
hasonló szerepet játszott, mint Brunetto Latini, aki a flórenciakat pallérozta s oktatta a szép szóra, 
valamint arra a tudományra, hogy köztársaságukat a politika szabályai szerint igazgassák; mire 
Naphta azt válaszolta, hogy Settembrini úr egy kicsit csal, és túlságosan kikent-kifent képet adott 
Thot-Trismegis-tosról. Mert ez elsősorban és főként majom-, hold- és lélekistenség, pávián, aki 
holdsarlót visel homlokán, és Hermes néven leginkább a halál meg a holtak isteneként szerepel; 
lelkek legyőzője és kísérője, és az ókor végén fő-fő varázslóvá és boszorkánymesterré, a 
kabalisztikus középkorban pedig a hermetikus alkímia atyjává lett.
Hogyan, micsoda? Hans Castorp elmeműhelyében tótágast álltak a gondolatok, elképzelések. Ott 
pöfFeszkedett a kék köpenyes halál mint humanista rétor; és ha az ember jobban szemügyre vette a 
pedagógus irodalomistent és emberbarátot, akkor torz majom kuporgott ott a helyében, homlokán az 
éjszaka és a varázslat jegye... Hans Castorp védekezőn, elhárítón legyintett, s aztán szeme elé tette a 
kezét. De a sötétségbe, amelybe a zűrzavar elől menekült, belecsengett Settembrini hangja: 
továbbra is az irodalmat magasztalta. Nemcsak a szemlélődő nagyság, hanem a tevékeny nagyság is 
mindenkor szorosan összefonódott az irodalommal - hangoztatta; s megnevezte Nagy Sándort, 
Caesart, Napóleont, a porosz Frigyest és további hősöket, még Lassalle-t és Moltkét is idesorolta. 
Nem tántorodott meg akkor sem, amikor Naphta a kínai birodalomba utalta, mondván, hogy ott 
aztán az ábécének olyan nevetséges istenítése folyik, amelyhez foghatót még nem látott a világ, 
mert aki mind a negyvenezer írásjelet tudja tussal kalligrafálni, abból tábornagy lesz, ami igazán 
megdobogtathatja minden humanista szívét. Eh mit, hiszen Naphta maga is jól tudja, hogy nem a 
tussal való kalligrafálásról van szó, hanem az irodalomról mint egyetemes emberi ösztönről, az 
irodalom szelleméről, amely - ó, szánalmas csúfolkodó! - maga a szellem, elemzés és forma 
egyesülésének csodája. Ez ébreszt megértést minden emberi iránt, ez gyengíti s oszlatja el az ostoba 
nézeteket és értékítéleteket, ez emeli fel, javítja s nemesíti az emberiséget. A végsőkig kifinomítja, 
kicsiszolja az erkölcsi érzéket, de amellett korántsem nevel fanatizmusra, hanem egyúttal 
kétkedésre, igazságosságra, türelemre. Az irodalom tisztító, megszentelő hatása, a szenvedélyek 
kiirtása a megismerés és a szó segítségével, az irodalom mint a megértés, megbocsátás és szeretet 
útja, a nyelv megváltó hatalma, az irodalmi szellem mint az emberi szellem legnemesebb 
megjelenési formája, a literátus mint tökéletes ember, mint szent - ebben a ragyogó hangnemben 
zengte Settembrini úr apologetikus dicshimnuszát. Igen ám, de ellenfelének is felvágták a nyelvét; 
gonosz, ragyogó ellenvetésekkel zavarta meg az angyali halleluját, a
megtartás és az élet pártjára szegődött, szemben a bomlás szellemével, mely szerinte e szeráfi 
szemfényvesztés mögött meghúzódik. A csoda-egyesülés, melyről Settembrini úr zengedezik, nem 
egyéb, mint ámítás és csalóka játék, mert a forma, amelyet az irodalom szelleme állítólag a 
vizsgálódás és elválasztás elvével egyesít, csupán hamis látszatforma, nem valódi, természetes, 



magától lett életforma. Az emberiség úgynevezett megjavítója tisztulásról, megszentelődésről 
prédikál ugyan, a valóságban azonban célja az élet kiherélése, vértelenítése; igen, a szellem, a 
buzgólkodó elmélet meggyalázza az életet, s aki a szenvedélyeket ki akarja irtani, az a semmit 
akarja, a merő semmit, igenis a merőt, mivel merő" az egyetlen jelző, amely a semminek netán még�  
dukál. No mármost, Settembrini úr, a literátus, éppen ebben mutatkozik meg igazából annak, ami, 
tudniillik a haladás, a liberalizmus és a polgári forradalom emberének. Mert a haladás tiszta 
nihilizmus, a liberális polgár igazából a semmi és az ördög szószólója, tagadja Istent, a konzervatív 
és pozitív értelemben abszolútat, amennyiben az ördögi-ellen-abszolútumra esküszik, és 
halálpacifizmusával még ég tudja, milyen vallásosnak képzeli magát. De korántsem vallásos, hanem 
ellenkezőleg, merénylő az élet ellen, megérdemli, hogy az élet inkvizíciós törvényszéke és 
vérbíróság elé citálják - és így tovább.
Így vágott vissza Naphta, így fordította sátáni visszájára a dicshimnuszt, s állította oda önmagát 
mint az életet megóvó szigorú szeretet megtestesülését - hogy a végén megint teljességgel lehetetlen 
volt megkülönböztetni, hol van Isten és hol az ördög, hol a halál és hol az élet. Bizonyosan elhiszik 
szavunkra az olvasók, hogy ellenlábasa volt olyan legény, mint ő, nem maradt adósa a válasszal, 
válasza kiváló volt, s éppolyan kitűnő viszontválaszt kapott reá - így folyt ez még jó ideig, amíg a 
beszélgetés a már előbb jelzett fejtegetésekbe nem torkollt. Hans Castorp azonban már nem figyelt 
oda, mert Joachim időközben kijelentette, pontosan érzi, hogy lázas meghűlés környékezi, és nem 
tudja, mitévő legyen, minthogy a meghűlés idefenn nem szalonképes". A párbajozók átsiklottak�  
efölött, de Hans Castorp, amint már mondottuk, aggódó szemmel figyelte unokaöccsét, és egy 
replika kellős közepén felállt, s elindult hazafelé Joachimmal együtt, rábízván a vitatkozókra, hogy 
a megmaradó közönség, tudniillik Ferge és Wehsal urak, elegendő pedagógiai ösztönzést 
jelentenek-e a szócsata folytatására vagy sem.
Útközben megállapodott Joachimmal, hogy meghűlése és torokbántalmai dolgában a szolgálati utat 
követik majd, vagyis megbízzák a fürdőmestert, értesítse a főnökasszonyt, mert akkor talán 
mégiscsak történik valami a szenvedő érdekében. Helyesen tették. Adriatica már aznap este, 
mindjárt vacsora után, bekopogtatott Joachim szobájába, amikor Hans Castorp is éppen bent volt 
nála, és rikácsolva tudakozódott, hogy mi a fiatal tiszt óhaja, panasza.
- Torokfájás? Rekedtség? - ismételte. - Emberfia, miféle bakugrások ezek? - És megpróbált áthatón 
a szeme közé nézni, amikor is nem Joachimon múlott, hogy pillantásuknak nem sikerült egymásba 
kapaszkodnia: Mylendonk kisasszonyé volt az, amely félresiklott. Vajon miért próbálkozott újra 
meg újra, ha már a tapasztalat megtaníthatta volna rá, hogy nem adatott meg neki vállalkozását 
sikerrel végrehajtania? Fém cipőkanálfélét húzott elő övén csüngő tasakjából, s annak segítségével 
belenézett a páciens torkába, Hans Castorpnak pedig az éjjeliszekrény-lámpával kellett világítania 
hozzá. Miközben a hölgy lábujjhegyre ágaskodva vizsgálta Joachim nyelvcsapja tájékát, 
megkérdezte:
- Mondja csak, tisztelt emberfia, szokott maga félrenyelni?
Mit válaszoljon erre az ember? Az adott pillanatban, amíg Adriatica vizsgálódásait folytatta, 
egyáltalában nem lehetett szólni; de amikor abbahagyta, Joachim akkor is tanácstalanul nézett rá. 
Hát persze, megesett már életében, hogy egyszer-másszor cigányútra ment az étel vagy az ital; de 
hiszen ez közös emberi sors, a főnökasszony kérdése nyilván nem erre vonatkozott. Mármint 
hogyhogy? - kérdezte tehát Joachim válaszképpen. Nem emlékszik rá, mikor esett meg vele 
utoljára.
No, jó, ez csak úgy véletlenül jutott eszébe. Az emberfia tehát meghűlt, mondotta a két fiatalember 
legnagyobb meglepetésére, mert hiszen a meghűlés" szót máskor tilos volt a házban kiejteni.�  
Alaposabb torokvizsgálathoz az adott esetben a tanácsos úr gégetükrét kell majd igénybe venni. 
Távozásakor formamintot hagyott Joachim szobájában, továbbá pólyát és guttaperchát éjszakai 
vizes borogatáshoz; Joachim mindezt alkalmazta, határozott könnyebbséget érzett is utána, tehát 
folytatta mindkét gyógymódot, annál is inkább, mert rekedtsége a következő napokban sem enyhült, 
sőt inkább fokozódott, noha torokfájdalmai időnként szinte teljesen megszűntek.
A meghűléses láz egyébként merő képzelődésnek bizonyult. Az objektív lelet változatlan volt - 
ugyanaz, amely, a tanácsos vizsgálati eredményeivel egybevetve, a becsületes Joachimot idefenn 



tartotta egy kis utókúrára, mielőtt visszasiethet zászlajához. Az októberi terminus észrevétlenül 
elmúlt, elsuhant, senki sem vesztegetett rá egyetlen szót sem, sem a tanácsos, sem az unokafivérek 
egymás közt: hallgatólagosan, szemlesütve siklottak el fölötte. Aszerint, amit Behrens a havi 
vizsgálatnál tollba mondott lélekbúvár famulusának, meg amit a fényképlemez mutatott, nagyon is 
világos volt, hogy legfeljebb orv, nagyon is orv
elutazásról lehetett volna szó; márpedig ezúttal föltétlenül vas-önfegyelemmel kellett kitartani 
idefenn a szolgálatban, amíg szervezete végérvényesen meg nem edződik a síkföldi szolgálatra, 
esküje teljesítésére.
Ez volt az érvényes jelszó, hallgatólagosan úgy tettek, mintha ebben egyetértenének. Az igazság 
azonban úgy festett, hogy egyikük sem tudta bizonyosan a másikról, vajon a lelke mélyén hisz-e 
ebben a jelszóban; és ha lesütötték egymás előtt a szemüket, ennek oka ez a kételkedés volt, és 
mielőtt lesütötték a szemüket, előbb találkozott a tekintetük. Ez pedig többször is előfordult amaz 
irodalmi kollokvium óta, amikor Hans Castorp első ízben észlelte Joachim szemének hátterében azt 
az újszerű fényt és a különös, fenyegető" kifejezést. Kiváltképpen emlékezetes maradt egy bizonyos�  
alkalom, az étteremben: amikor tudniillik az erősen rekedt Joachim egyszer csak váratlanul 
félrenyelt, s úgy fuldoklott, hogy alig kapott levegőt. Ekkor történt, miközben Joachim 
asztalkendőjébe bújva hörgött, és Frau Magnus, az asztalszomszédnője, ősi szokás szerint a hátát 
veregette - ekkor történt, hogy tekintetük találkozott, mégpedig olyan módon, mely Hans 
Castorpban nagyobb ijedelmet keltett, mint maga a baleset, mert utóvégre az efféle mindenkivel 
megtörténhet -, és aztán Joachim behunyta a szemét, és asztalkendőjét szája elé tartva elhagyta az 
asztalt és a termet, hogy odakinn alaposan kiköhögje magát.
Tíz perc múlva sápadtan, de már mosolyogva tért vissza, bocsánatot kért, amiért megzavarta az 
étkezés nyugalmát, folytatta a szokás szerint dús táplálkozást, utóbb mindenki megfeledkezett a 
jelentéktelen esetről, és még egy megjegyzéssel sem tértek vissza rá. Amikor azonban néhány 
nappal később az eset megismétlődött, ezúttal nem ebédnél, hanem a bőséges villásreggelinél 
(egyébként anélkül, hogy a szemek találkoztak volna, legalábbis az unokafivéreké, mert Hans 
Castorp tányérja fölé hajolt, és tovább evett, látszólag ügyet sem vetve a dologra), étkezés után 
mégiscsak vissza kellett térni rá egy szóval, és Joachim szidta azt az átkozott fehérnépet, 
Mylendonk Adriaticát, aki váratlan kérdésével bolhát ültetett a fülébe, megbabonázta és 
elvarázsolta, hogy az ördög vinné el. Igen, valószínűleg szuggesztió, jegyezte meg Hans Castorp; és 
ha kellemetlen is, mindenesetre mulatságos ezt így megállapítani. Attól fogva, hogy nevén nevezték 
a gyereket, Joachim sikerrel védekezett a boszorkányság ellen, gondosan ügyelt az étkezésnél, és 
nem nyelt félre gyakrabban, mint más, meg nem babonázott emberek általában: legközelebb csak 
kilenc-tíz nappal a fent leírtak után, s ez már szóra sem volt érdemes.
Eközben azonban soron és időn kívül lerendelték Rhadamanthyshoz. A főnökasszony jelentette be, 
és valószínűleg nem tette rosszul: mert ha már van a háznál gégetükör, miért ne vegyék elő az 
ügyesen kifundált eszközt a szekrényből, hisz épp elegendő okot ad rá Joachim makacs rekedtsége, 
mely olykor órákra teljes hangtalansággá fajult, meg torokfájása, mely újra meg újra föllépett, 
mihelyt Joachim elmulasztotta, hogy öblítőszerekkel frissítse gégéjét; arról nem is szólva, hogy ha 
Joachim mostanában viszonylag ritkán, mondjuk normális sűrűséggel nyelt félre, ezt csak nagy 
óvatosságának köszönhette, amellyel evett - rendszeresen késve készült is el emiatt minden 
étkezésével.
Behrens tanácsos tehát tükrözött, szemlélődött, sokáig és mélyen kukucskált be Joachim torkába, s a 
páciens ezután Hans Castorp kérésére haladéktalanul beállított hozzá páholyerkélyére, hogy 
beszámoljon a vizsgálat eredményéről. Nagyon kellemetlen, csiklandós eljárás volt, közölte félig 
suttogva, mivel épp fő fekvőkúra és szigorú hallgatás ideje volt; végül Behrens holmi irritációs 
állapotról hablatyolt, és azt mondta, mindennap ecsetelni kell, mindjárt másnap elkezdi a maratást, 
csak előbb el kell készítenie a gyógyszert. Tehát irritációs állapot és ecsetelés. Hans Castorp 
agyában messze ágazó gondolattársítások motoszkáltak, amelyek egészen a sánta portásig és addig 
a hölgyig terjedtek, aki egy teljes hétig fogta a fülét, és mégis sikerült megnyugtatni; még számos 
kérdés lebegett ajkán, de nem szánta rá magát, hogy kimondja, hanem elhatározta, hogy majd a 
tanácsostól kérdi meg négyszemközt, amit tudni akar. Joachimmal szemben csupán megelégedését 



nyilvánította, hogy a bosszantó tünetek most már orvosi ellenőrzés alá kerültek, és a tanácsos vette 
kézbe a dolgot. Mert hát Behrens tanácsos ismeri a dörgést, majd ő rendet csinál. Joachim csak 
bólintott rá, nem nézett Hans Castorp szeme közé, megfordult és átment a maga páholyába.
Mi történt a derék, becsületes Joachimmal? Tekintete olyan félénk, bizonytalan lett az utóbbi 
napokban. Mylendonk főnökasszony még legutóbb kudarcot vallott beléfúródó tekintetével, 
pillantása megtört Joachim szelíd, sötét szemén, de ha most újra szerencsét próbál, ki tudja, hogyan 
végződik a kísérlet. Joachim a maga részéről mindenesetre kerülte a pillantások találkozását, és ha 
mégis sor került rá (mert Hans Castorp gyakran nézett unokaöccsére), akkor sem nyugodott meg az 
ember. Hans Castorp nyomott hangulatban maradt egyedül erkélyén, hajtotta a kísértés, hogy azon 
nyomban kérdőre vonja a főorvost. Ezt azonban nem tehette, mert Joachim meghallotta volna, hogy 
felkel; így hát el kellett halasztania szándéka végrehajtását, a délután későbbi folyamán kellett 
elcsípnie Behrenst.
Ez azonban nem sikerült. Furcsa! Sehogy sem sikerült a tanácsos közelébe férkőznie, sem aznap 
este, sem a rákövetkező két nap folyamán. Igaz, Joachim is akadályozta valamelyest, hiszen nem 
volt szabad semmit észrevennie, de azért ez nem volt elégséges ok, hogy megmagyarázza, miért 
nem adódik alkalom a megbeszélésre, miért nem sikerül elfognia Rhadamanthyst. Hans Castorp az 
egész épületben kereste,
kérdezősködött utána, küldözgették erre-amarra, hogy ott bizonyosan megtalálja, és hogy, hogy 
nem, mégsem lelte már a megjelölt helyen. Az egyik étkezésnél megjelent, de messze ült, a rossz 
orosz asztalnál, és az édesség előtt eltűnt. Néhányszor már azt hitte Hans Castorp, hogy sikerül 
elkapnia a frakkját, meglátta a lépcsőn vagy a folyosón, Krokowskival, a főnökasszonnyal, egy-egy 
pácienssel beszélgetve, megállt és várakozott. De amint egy pillanatra félrefordította a tekintetét, 
Behrens eltűnt.
Csak negyednap érte el célját. Erkélyéről meglátta az üldözöttet a kertben, amint épp a kertésznek 
adott utasításokat; gyorsan kibújt takarójából és lesietett. A tanácsos épp elvitorlázott a lakása 
irányába, már csak hajlott tarkója látszott. Hans Castorp futásnak eredt, sőt, odáig merészkedett, 
hogy nevén szólítsa, de a tanácsos nem hallotta meg. Végül kifulladva utolérte.
- Mi keresnivalója van itten? - förmedt rá a tanácsos, és szeméből kis híján kibuggyant a könny. - 
Küldjek talán külön tiszteletpéldányt a házirendből? Tudtommal fekvőkúra ideje van. A lázgörbéje 
meg a röntgenfelvétele semmiképp sem jogosítja fel rá, hogy a nagyurat játssza. Valami földöntúli 
ijesztőszerkezetet kéne itt fölszerelni, amelyik felnyársalással fenyeget mindenkit, aki délután kettő 
és négy között a kertben strabancol! Mit akar tulajdonképpen?
- Föltétlenül beszélnem kell önnel egy pillanatig, tanácsos úr!
- Vettem észre, hogy már jó ideje ebben a tévképzetben él. Hisz úgy jár utánam, mintha fene tudja, 
miféle rendkívüli bájakkal fölszerelt nőszemély volnék. Mit akar tőlem?
- Az unokaöcsém dolgában, tanácsos úr... ne haragudjék! Most ecsetelik... Meg vagyok győződve 
róla, hogy a dolog ezzel a legjobb úton van. Ugye, ártatlan dologról van szó?... Csak ennyit 
szerettem volna kérdezni.
- Maga azt akarja, hogy mindig minden ártatlan legyen, Castorp, ilyen a természete. Szó, ami szó, 
néha hajlamos valamivel kevésbé ártatlan ügyekkel is foglalkozni, de azokat is úgy kezeli, mintha 
ártatlanok volnának, és azt hiszi, hogy ezzel máris Isten és ember előtt kedvessé tette magát. Maga 
gyáva és alamuszi, fiacskám, és ha az unokaöccse civilnek nevezi, akkor nagyon enyhén fejezi ki 
magát.
- Könnyen meglehet, tanácsos úr. A jellememnek megvannak a gyengeségei, ehhez szó sem fér. De 
hát, most nem erről van éppen szó, hanem arról, hogy már három napja arra szeretném kérni...
- Hogy töltsek kellemesen cukrozott, pancsolt bort a poharába! Azért macerál és bosszant, hogy 
megerősítsem az átkozott alamusziságában, és hogy maga nyugodtan alhasson, mialatt mások 
virrasztanak, és állják az élet viharait.
- De tanácsos úr, miért olyan szigorú hozzám? Hisz én épp ellenkezőleg...
- Igen, a szigorúság az aztán nem a maga esete! Az unokaöccse bezzeg egészen más, őt bezzeg 
másféle fából faragták. Ő tudja, hogy miről van szó. Tudja és hallgat, érti, kérem, hogy mit 
mondok? Nem kapaszkodik mások frakkjába, nem mesélget magának tündérmeséket. Tudta, hogy 



mit cselekszik, és hogy mi a tét, igen, az öccse ember a talpán, ért hozzá, hogy fegyelmezze magát, 
és befogja a száját, ami a férfiak művészete, és nem a magafajta kétlábú bájolgóké. De azt az egyet 
megmondhatom magának, Castorp, ha maga itt jelenetet rendez és óbégat, és átengedi magát a civil 
érzelmeinek, akkor kiteszem a szűrét. Mert mi itt férfiak vagyunk egymás közt, érti, kérem, amit 
mondok?
Hans Castorp hallgatott. Most már őneki is foltos lett az arca, ha elszíntelenedett: olyan rézvörös 
volt a bőre, hogy elsápadni nem tudott. Végül megszólalt vonagló ajakkal:
- Köszönöm szépen, tanácsos úr. Most már úgyis tudom, hányadán vagyunk, mert felteszem, hogy 
nem beszélne velem ilyen... hogy is mondjam... ilyen ünnepélyesen, ha Joachim esete nem volna 
komoly. Magam sem vagyok híve a jeleneteknek meg a jajveszékelésnek, ebben nincs igaza. És ha 
már titoktartásról van szó, én is megállóm a helyemet, ezt bátran merem állítani.
- Szereti az unokafivérét, Hans Castorp? - kérdezte Behrens, hirtelen megragadta a fiatalember 
kezét, és alulról felnézett rá fehéres pillájú, véreres és örökké könnyes kék szemével ...
- Mit feleljek erre, tanácsos úr! Ilyen közeli rokon, méghozzá jó barátom és bajtársam idefenn... - 
Hans Castorp elcsuklón felzokogott, és egyik lábát a hegyére állította, sarkát kifelé fordítva.
A tanácsos gyorsan elengedte a kezét.
- No, akkor legyen kedves hozzá még ebben a hat-nyolc hétben - mondotta. - Engedjen szabad 
folyást a született elfogulatlanságának, az neki is a legjobban fog esni. És én is itt vagyok, hogy az 
ügyet olyan lovagiasan és komfortosan bonyolítsuk le, ahogy csak lehet.
- Larynx, ugyebár? - kérdezte Hans Castorp bólogatva.
- Igen, laryngea [35] - erősítette meg Behrens. - Gyorsan haladó roncsolódás. A légcső 
nyálkahártyája is komisz állapotban van. Meglehet, hogy a szolgálattal járó vezénylés, ordibálás ott 
egy locus minoris resistentiae-t [36] teremtett. De hát mindig el kell készülnünk az effajta 
orvtámadásokra. Kevés a remény, fiacskám, sőt, voltaképpen semmi. Természetesen mindent 
megpróbálunk, ami emberileg lehetséges.
- Az anyja... - kezdte Hans Castorp.
- Később, később. Sietségre egyelőre nincsen ok. Gondoskodjék róla tapintatosan és ízlésesen, hogy 
az anya apránként fölkészüljön a legrosszabbra. Most pedig takarodjék a posztjára. Hisz az öccse 
észreveszi. Kínos érzés lehet, ha látja, hogy a háta mögött róla tárgyalunk.
.. .És Joachim nap nap után lejárt ecsetelésre. Gyönyörű volt az ősz, fehér nanellnadrágban, kék 
zakóban, korrektül és katonásan érkezett a kezelésről az étterembe, olykor megkésve; kurtán, 
férfiasan, barátságosan és fegyelmezetten köszönt, elnézést kért késedelméért, és leült étkezni; 
külön főztek neki, mert a normális koszton, a félrenyelés veszélye miatt, nem tudott lépést tartani a 
többiekkel: levesen, vagdalt húson, kásán, efféléken élt. Asztaltársai hamarosan felfogták a 
helyzetet. Nyomatékos udvariassággal, melegséggel viszonozták köszöntését, és hadnagy úr"-nak�  
szólították. Távollétében Hans Castorpot faggatták, s a többi asztaltól is átjöttek hozzá és 
kérdezősködtek. Frau Stöhr a kezét tördelte, és műveletlenül óbégatott. Hans Castorp szűkszavúan 
válaszolgatott, bizonyos fokig elismerte az eset súlyosságát, másrészt azonban letagadott belőle 
valamelyest - becsületből tagadott, mert az volt az érzése, nem szabad Joachimot idő előtt 
kiszolgáltatnia.
Továbbra is együtt mentek sétálni, napjában háromszor együtt végezték szolgálati andalgásukat. 
Joachim a tanácsos szigorú utasítására most már pontosan erre szorítkozott, nehogy fölöslegesen 
fecsérelje erejét. Hans Castorp unokaöccse balján haladt; azelőtt hol így mentek, hol másképp, 
ahogy éppen adódott, de most Hans Castorp lehetőleg Joachim balján tartotta magát. Nem sokat 
szóltak, csak azokat a szavakat ejtették ki, amelyeket a berghofbeli szabályos hétköznap ajkukra 
csalt, semmi egyebet. Arról a témáról, mely közöttük állt, nincs mit beszélni, kivált olyan 
tartózkodó és szemérmes modorú emberek között, akik egymást csak végső esetben szólítják 
keresztnevükön. Hans Castorp civil mellében olykor mégis dagadt, ágaskodott, háborgott valami, s 
már-már kiáradt volna. De lehetetlen volt. Ami fájón, viharosan felduzzadt, lelohadt újra, s Hans 
Castorp elhallgatott.
Joachim lehorgasztotta fejét, úgy lépkedett oldalán. Lenézett, mintha a földet kémlelné. Milyen 
különös: itt lépked, korrektül, rendesen, szokott lovagias módján köszönti az arra járókat, éppen úgy 



ad a külsejére, a bienséance-ra, mint azelőtt - és közben a földé. Nos, előbb vagy utóbb 
valamennyien az övéi vagyunk. De ilyen fiatalon, a zászló szolgálatának ilyen derék, örömteli 
hajlandóságával telve a legrövidebb időn belül a földé lenni mégiscsak keserű, s talán még 
keserűbb, még érthetetlenebb a mindent tudva mellette lépkedő Hans Castorpnak, mint magának a 
földbe szántnak, mert az utóbbi becsületesen eltitkolt tudása voltaképpen erősen akadémikus 
jellegű, valóságértéke csekély, és igazából kevésbé tartozik őrá, mint inkább a többiekre. 
Meghalásunk igazság szerint inkább a túlélők dolga, semmint a magunké; mert akár tudjuk idézni, 
akár nem, lélektani szempontból teljességgel érvényes a tréfás bölcs szava, hogy amíg mi vagyunk, 
nincs halál, és ha a halál van, mi már nem vagyunk; hogy tehát köztünk és a halál között 
egyáltalában nincs reális kapcsolat, semmi közünk hozzá, legfeljebb a világnak meg a természetnek 
van hozzá köze - amiért is minden élőlény roppant nyugodtan, egykedvűen, felelőtlenül és 
gyanútlan önzéssel tekint elébe. Ebből a gyanútlanságból és felelőtlenségből Hans Castorp sokat 
tapasztalt Joachim lényében e hetek során, és megértette, hogy öccse tudja ugyan, miről van szó, de 
nem esik nehezére e tudását tisztességgel elhallgatni, mert belső kapcsolata vele csupán laza és 
elméleti; de amennyiben mégis van gyakorlati oldala, valamely egészséges illendőségi érzés 
szabályozza, mely éppoly kevéssé tűri ennek a tudásnak a szellőztetését, mint egyéb illetlen 
funkciók emlegetését, amelyek az élet elkerülhetetlen és ismert velejárói ugyan, de mégsem 
akadályozzák az élőt a bienséance megőrzésében.
Így bandukoltak egymás mellett, és hallgattak a természet nem élethez illő ügyeiről. Elnémultak 
Joachim eleinte oly élénk és ingerült panaszai is arról, hogy elmulasztja a nagygyakorlatot, s a 
síkföldi katonai szolgálatot általában. De vajon miért tért vissza ehelyett és minden gyanútlansága 
mellett is, szelíd szemébe oly gyakran az a borús, félénk kifejezés, az a bizonytalanság, amely 
valószínűleg győzelemre vitte volna a főnökasszony kísérletét, ha még egyszer megismétli? Talán 
azért, mert tudta magáról, hogy csupa szem és beesett az arca? - Mert szemlátomást ilyenné vált 
ezekben a hetekben, még sokkal inkább, mint amennyire már a síkföldről való hazatértekor is az 
volt; és barna arcbőre napról napra sárgásabb, cserzettebb lett. Úgy tetszett, szégyenkezésre, 
önmaga megvetésére készteti ez a környezet, mely Albin úrral az élén nem törődött egyébbel, mint 
hogy a gyalázat határtalan előnyeit élvezze. De mi előtt, ki előtt hunyászkodott meg és rejtőzött el 
hajdan oly nyílt tekintete? Milyen különös a teremtett lény élet-halál-szemérme: elbújik meghalni, 
mert úgy érzi, a természettől odakinn nem várhat semmiféle tiszteletet, kegyeletet szenvedése, 
haldoklása iránt - s joggal érzi így, hiszen a vidáman szárnyaló madárcsapat nemcsak hogy nem 
tiszteli beteg társát, hanem dühében, megvetésében csőrével vagdossa. Ez azonban a közönséges 
természet magatartása. Hans Castorp szívében szeretetből fakadó magasztos emberi szánalom áradt 
el, valahányszor észrevette a szegény Joachim szemében a sötét, ösztönös szégyenkezést. Bal 
oldalán lépkedett, nyomatékosan és következetesen; és mivel Joachim néha már kissé bizonytalanul 
járt, meg-megtámogatta, ha valami kisebb kaptatón kellett
felmenniük, s szemérmes tartózkodását legyőzve átölelte Joachim vállát, sőt, azután is még egy 
ideig elfelejtette levenni róla a karját, mindaddig, amíg Joachim félig-meddig ingerülten le nem 
rázta, mondván:
- Eredj már, mit művelsz! Hisz olyanok vagyunk így, mint a részegek!
Azután elérkezett a pillanat, amikor a fiatal Hans Castorp Joachim tekintetének elhomályosulását 
ismét más fényben látta, ez pedig akkor történt, amikor Joachim parancsot kapott rá, hogy maradjon 
ágyban - tehát november elején, amikor már magasan állt a hó. Akkortájt tudniillik Joachimnak már 
nagyon nehezére esett a vagdalt húsok és kásák elfogyasztása is, mert minden második falat 
cigányútra ment. Tanácsosnak látszott áttérni a folyékony táplálkozásra, s Behrens egyidejűleg 
állandó ágyban fekvést rendelt, erőmegtakarítás végett. Joachim tartós ágynak esése előestéjén 
történt tehát, az utolsó estén, amelyet még talpon töltött, hogy Hans Castorp rajtakapta Joachimot: 
rajtakapta, amint Marusjával beszélgetett, az oktalanul viháncoló, narancskendős, külsőleg fejlett 
mellű Marusjával. Vacsora után történt, esti társas együttlét alatt, a hallban. Hans Castorp a 
zeneszobában tartózkodott, és kijött, hogy Joachim után nézzen: a csempekandalló előtt találta, 
Marusja széke mellett; Marusja hintaszékben ült, Joachim a támlájánál fogva bal kezével 
hátradöntötte, annyira, hogy Marusja szinte fekvő helyzetből nézett fel barna, kerek szemével 



Joachim fölébe hajló arcába: Joachim halkan, szaggatottan beszélt, a lány pedig eközben olykor 
mosolyogva, izgatottan és lekicsinylően rándította meg a vállát.
Hans Castorp sietve visszahúzódott, mégis volt ideje megfigyelni, hogy a vendégsereg még néhány 
tagja tartotta mosolyogva szemmel a jelenetet - úgy, hogy Joachim nem vette észre, vagy legalábbis 
nem törődött vele. Ez a látvány - Joachim odaadó, fenntartás nélküli beszélgetésbe merülve a telt 
keblű Marusjával, akivel olyan sokáig ült egy asztalnál, anélkül, hogy egyetlen szót váltott volna 
vele; akinek személye és léte előtt szigorúan, józanul és tisztességtudón lesütötte szemét, noha 
foltosan elsápadt, ha a nevét említették - ez a látvány jobban megrendítette Hans Castorpot, mint az 
elgyengülésnek bármely más jele, amelyet az utóbbi hetekben unokaöccsén észlelt. Elveszett�  
ember!" - gondolta, és csendesen leült egy székre a zeneszobában, hogy időt adjon Joachimnak arra, 
amit utolsó este ott a hallban még megenged magának.
Attól fogva tehát Joachim tartósan horizontális helyzetet foglalt el, és Hans Castorp megírta ezt 
Luise Ziemssennek; kiváló fekvőszékében elnyúlva megírta, hogy korábbi közléseihez most még 
hozzá kell fűznie, hogy Joachim ágynak esett, és nem szólt ugyan semmit, de szeméből kiolvasható 
a kívánság, hogy édesanyját maga körül tudja, és Behrens tanácsos úr is nyomatékosan támogatja 
ezt a ki nem mondott óhajt. Ezt is hozzátette tapintatosan, de érthetőn. Így hát nem volt csoda, hogy 
Frau Ziemssen a lehető leggyorsabb közlekedési eszközöket vette igénybe, hogy fiához siessen; 
három nappal a kíméletes riasztólevél megírása után megérkezett, Hans Castorp sűrű havazásban, 
szánon ment elébe a Falu"-beli állomásra, és mielőtt a kisvonat bepöfögött, a peronon állva helyre�  
igazította arcvonásait, nehogy túlságosan megijessze az érkező anyát, de azért hamis bátorítást se 
olvasson ki belőle az első pillantásra.
Hányszor játszódhattak itt le hasonló üdvözlések, hányszor siettek egymás felé ketten, míg a 
vonatból kiszálló aggódva, sürgetőn fürkészte, mit mond az őt fogadó tekintete! Frau Ziemssen 
olyan benyomást keltett, mintha gyalog szaladt volna Hamburgtól idáig. Arca felhevült; mellére 
vonta Hans Castorp kezét, félénken tekingetett körül, és kapkodó, mintegy titkos kérdésekkel 
árasztotta el unokaöccsét; Hans Castorp kitért a válasz elől, megköszönte Frau Ziemssennek, hogy 
olyan gyorsan jött - ez nagyszerű, és Joachim hogy örül majd neki. Hát igen, egyelőre ágyban 
fekszik, a folyékony táplálkozás miatt, ami persze kihat erőbeli állapotára. De hát szükség esetén 
van még mindenféle megoldás, például a mesterséges táplálás. Egyébként Frau Ziemssen majd 
maga is meglátja.
Meglátta; és mellette meglátta Hans Castorp is. Mindaddig nem vette annyira észre a változást, 
amely Joachimon az utóbbi hetek során végbement - fiatalok nem valami jó megfigyelők az efféle 
dolgokban. Most azonban, a kívülről érkező anya oldalán, mintegy az ő szemével nézte meg 
Joachimot, mintha rég nem látta volna, és tisztán, világosan felismerte, amit kétségkívül az asszony 
is felismert, de hármuk közül Joachim tudott a legjobban: hogy Joachim moribundus. Kezébe fogta 
Frau Ziemssen kezét; Joachim keze éppolyan sárga és sovány volt, mint arca, melynek két oldalán a 
füle - boldog esztendeinek ez a kicsiny bánata - épp a lefogyás miatt erősebben elállt, mint valaha, 
és ez sajnálatosan eléktelenítette, de e kis hiba mellett és annak ellenére férfiasan megszépítette a 
szenvedés bélyege és komoly, szigorú, sőt büszke kifejezése - noha ajka a fekete bajuszka alatt 
kissé túlságosan teltnek látszott árnyékos, beesett arcához képest. Homloka sárgás bőrébe, orrtöve 
fölött, két redő vésődött be; szeme, bár mélyen ült csontos üregében, szebb és nagyobb volt, mint 
valaha, és Hans Castorp örvendezhetett neki. Mert minden zavar, homály és bizonytalanság eltűnt 
belőle, amióta Joachim ágyban feküdt, s nyugodt, sötét mélyén csak a már régebben észlelt új 
fényesség volt látható - meg az a fenyegetés". Nem mosolyodott el, mialatt anyja kezét�  
megszorította, és suttogva üdvözölte őt. Belépésekor sem mosolyodott el egy pillanatra sem, és 
arcának ez a mozdulatlansága, változatlansága mindent megmondott.
Luise Ziemssen bátor asszony volt. Derék fia láttára nem oszlott fel a kétségbeesésben. 
Fegyelmezetten és összeszedetten - ahogyan ez a majdnem-láthatatlan hálóval összefogott hajához 
illett -, higgadtan és energikusan - amilyenek köztudomásúan szülőföldjén az emberek - kezébe 
vette Joachim gondozását, mert fia láttára fölébredt anyai harckészsége, és az a hit töltötte el, hogy 
ha valami még egyáltalában menthető, a mentés csakis az ő erejének, éberségének sikerülhet. 
Semmiképp sem kényelemszeretetből, hanem csupán az illendőség és tekintélyesség iránti érzékből 



egyezett bele néhány nappal később, hogy külön ápolónőt is hívjanak a súlyos beteg mellé. Berta 
nővér, valódi nevén Alfreda Schildknecht volt az, aki fekete bőröndjével megjelent Joachim 
betegágya mellett; de Frau Ziemssen féltékeny erélye sem éjjel, sem nappal nem hagyott neki sok 
tennivalót, s Berta nővérnek így temérdek ideje maradt, hogy a folyosón álldogáljon, és csíptetője 
szalagját füle mögé fektetve, kíváncsian kémleljen széjjel.
Rideg, józan lélek volt ez a protestáns diakonissza. Magára maradva a szobában Hans Castorppal 
meg a beteggel, aki nem aludt, hanem nyitott szemmel feküdt a hátán, képes volt efféléket mondani:
- No hát, ezt igazán sose képzeltem volna, hogy az urak közül az egyiket a halálos ágyán fogom 
ápolni.
Hans Castorp rémülten, vak dühvel rázta feléje az öklét, de Berta nővér jóformán meg sem értette, 
hogy mi lelte - olyannyira távol állt tőle a gondolat (és joggal), hogy Joachimot kímélni kellene, 
mert tárgyilagos józanságával nem fért össze az az elképzelés, hogy valaki - és éppen a 
legközelebbről érintett - áltassa magát az eset jellege és kimenetele felől. Tessék - mondta például,�  
kölnit cseppentett egy zsebkendőre, és Joachim orra alá tartotta -, tessék, élvezze még egy kicsit a jó 
szagot, hadnagy úr!" Abban az időben csakugyan már nem sok értelme lett volna, hogy a derék 
Joachimot hitegessék, hacsak nem az általános erősítő és serkentő hatás kedvéért, amint Frau 
Ziemssen értelmezte, mikor erőteljes, meghatott hangon beszélt fia közeli felépüléséről. Mert kettőt 
kétségtelenül meg lehetett állapítani: először, hogy Joachim tiszta öntudattal megy a halál elébe, s 
másodszor, hogy önmagával elégedetten és teljes lelki harmóniában cselekszi ezt. Csak az utolsó 
héten, november végén, amikor szívgyöngeség lépett fel, akkor feledkezett meg magáról, néha 
órákra is megfeledkezett állapotáról, és reménykedő hangulatba ringatta magát; arról beszélt, hogy 
hamarosan visszatér ezredéhez, és részt vehet a nagygyakorlaton - mert úgy képzelte, hogy az még 
folyik. Ugyanakkor azonban Behrens tanácsos már letett arról, hogy Joachim hozzátartozóiban 
fenntartsa a reményt, és kijelentette, hogy a vég már csak órák kérdése.
Éppoly szomorú, mint amilyen törvényszerű jelenség volt ez a mindenről megfeledkező, hiszékeny 
önámítás, amelynek még a férfias szellem is áldozatul esik abban az időszakban, amikor a romboló, 
roncsoló folyamat immár közeledik halálos céljához; törvényes, személytelen, minden egyéni 
öntudat felett álló jelenség volt ez, akárcsak a megfagyót körülölelő álomkísértés, az útjavesztett 
körben-tévelygése, meg- és felfordulása. Hans Castorpot bánata, szívfájdalma nem akadályozta 
benne, hogy a jelenséget tárgyilagosan szemügyre ne vegye, és ügyefogyott, noha éles elméjű 
megjegyzéseket fűzött hozzá Naphtával meg Settembrinivel folytatott beszélgetéseiben, amikor 
beszámolt unokaöccse állapotáról; az utóbbi szigorúan rendre is utasította, amikor azt fejtegette, 
hogy az elterjedt nézet, miszerint filozofikus hit és bizakodó reménykedés az egészség velejárója, 
sötéten látás és a világ elítélése pedig betegségi tünet, nyilvánvalóan tévedésen alapszik; hiszen 
másképp a vigasztalan, letális állapot nem szülhetne olyan optimizmust, amelynek gyanús 
rózsásságához képest az előző mélabú valósággal a nyers erő és egészség megnyilvánulásának 
tetszik. Szerencsére a részvevőknek egyben azt is jelenthette, hogy Rhadamanthys a 
reménytelenségen belül mégis helyt adott valamelyes reménységnek, és Joachimnak fiatal kora 
ellenére is szenvedésmentes, szelíd exitust jósol.
- Idilli szívügy, nagyságos asszonyom! - mondta, miközben Louise Ziemssen kezét két lapátforma 
mancsa közé fogta, és alulról nézett rá könnyező, véreres kék szemével. - Örülök, módfelett örülök, 
hogy kardiális lefolyású a dolog, és nem kell szegénynek bevárnia a gégeödémát meg egyéb 
alávalóságokat; így sok kínlódást megtakarít. A szív vehemensen gyengül, ez áldás neki, áldás 
nekünk, kötelességszerűen megtehetjük ellene, ami tőlünk meg a kámforos fecskendőnktől telik, 
anélkül hogy ezzel meghosszabbítanók a dolgok lefolyását. A vége felé sokat alszik majd, és szépen 
álmodik, ezt bízvást megígérhetem, és ha a legvégén nem is alszik éppen, gyorsan és észrevétlenül 
fog átlépni. Körülbelül mindegy lesz neki. Erre mérget vehet, nagyságos asszonyom. Egyébként 
többnyire így szokott történni. Én ismerem a halált, régi szolgája vagyok, általában túlbecsülik, 
tessék elhinni! Mondhatom, nem olyan nagy ügy az egész. Mert ami kínlódás olykor megelőzi, azt 
nemigen számíthatjuk a halálhoz, az fenemód eleven história, és akárhányszor életre, gyógyulásra 
vezet. De a halálról senki se tudna sokat mesélni, aki onnét visszajönne; mert a halált nem éli át az 
ember. Sötétségből jövünk, és sötétségbe távozunk, a kettő közt vannak élményeink, de a kezdetet 



és a véget, a születést és a halált nem éljük meg, nincs szubjektív jellegük, mindenestül az objektív 
jelenségek területére tartoznak, így vagyunk ezzel.
Ez volt a tanácsos vigasztalási módja, modora. Reméljük hát, hogy az értelmes Frau Ziemssennek 
jót tett valamennyire; a tanácsos jóslatai mindenesetre nagyrészt beváltak. A gyenge Joachim sokat 
aludt ezekben az utolsó napokban, s remélhetőleg olyasmit álmodott, ami számára kellemes, tehát 
feltehetően síkföldi és
katonás álmokat; ha fölébredt, és hogylétéről kérdezték, nehezen érthetőn ugyan, de mindig azt 
válaszolta, hogy jól érzi magát, és boldog, noha pulzusa úgyszólván nem volt már, és végül az 
injekciós tű szúrását sem érezte; teste érzéketlenné vált, akár csíphették, égethették volna, már azzal 
sem törődött volna a derék Joachim. Anyja megérkezése óta még más nagy változás is ment végbe 
rajta. Mivel a borotválkozás nehezére esett, s nyolc-tíz napja egészen elhagyta, szakállnövése pedig 
nagyon erős volt, szelíd szemű viasz arcát most fekete körszakáll keretezte, háborús szakáll, 
amilyent a harcban álló katona szokott növeszteni a fronton; egyébként mindenki véleménye szerint 
jól illett hozzá, és megférfiasította külsejét. Igen, Joachim ifjúból férfivá érett hirtelen, ezt a szakáll 
tette, de talán nemcsak a szakáll. Gyorsan élt, mint a lepergő óramű, villámsebességgel haladt át a 
korosztályokon, amelyeket a maguk idejében elérnie nem adatott meg neki, és utolsó huszonnégy 
órájában aggastyánná változott. A szívgyengeség következtében arca megduzzadt, erőlködő 
kifejezést öltött, olyannyira, hogy Hans Castorpnak úgy tetszett, a halál nagyon nagy erőfeszítés és 
fáradalom lehet, még ha Joachim bizonyos kihagyások és érzékcsökkenések miatt nincs is ennek 
tudatában; a legerősebben arcának ajka körüli része duzzadt meg, s ezzel láthatóan együtt járt szája 
belsejének kiszáradása vagy elgyengülése, melynek következtében Joachim beszéd közben úgy 
motyogott, mint a nagyon öreg emberek szoktak, s ez az egy kellemetlenség igazán bosszantotta: ha 
ettől megszabadul - motyogta -, akkor már minden jó lesz, de ez igazán átkozottul terhes. Hogy 
hogyan értette azt, hogy minden jó lesz", az nem volt egészen világos, állapotának kettőssége egyre�  
jobban feltűnt, többször is tett kétes értelmű megjegyzéseket, úgy tetszett, sok mindent tud is, meg 
nem is, egyszer - nyilván végigborzongott rajta a megsemmisülés érzése - fejcsóválva és lesújtva 
kijelentette, olyan rosszul, mint most, még sosem érezte magát. Lénye elutasító, szigorú, 
barátságtalan, sőt udvariatlan lett, a fikciókra, szépítő szavakra már nem válaszolt, nem engedte 
őket magához, idegenül tekintett maga elé. Miután nála járt a fiatal pap (Luise Ziemssen hívatta, és 
Hans Castorp sajnálatára nem viselt keményített nyakfodrot, csak a protestáns lelkészek szerény 
fehér gallérját), és imádkozott vele, Joachim modora teljesen katonás, szolgálati jelleget öltött, s 
kívánságait már csak kurta vezényszavakban közölte. Délután hat órakor különös foglalatosságba 
kezdett: jobb kezével - melynek csuklóján aranylánc-karkötőjét viselte - csípője táján matatott 
néhány percig a levegőben, eltolta magától, és azután a paplant súrolva, merítő, gereblyéző 
mozdulattal húzta vissza magához, mintha begyűjtene, betakarítana valamit. Hét órakor meghalt; 
Alfreda Schildknecht kinn volt a folyosón, csak anyja és unokafivére volt jelen. Joachim lecsúszott 
az ágyban, és kurtán úgy rendelkezett, hogy támasszák följebb. Frau Ziemssen átkarolta vállát, hogy 
parancsát teljesítse, s Joachim eközben izgatottan kijelentette, hogy azonnal kérvényt kell 
fogalmaznia és benyújtania szabadsága meghosszabbítására; ahogy ezt mondta, bekövetkezett a 
gyors átlépés", Hans Castorp áhítattal figyelte a vörös ernyős éjjeliszekrény-lámpa fényében. Szeme�  
megtört, vonásai öntudatlan feszültsége elsimult, ajkai erőlködő duzzanata szemlátomást lelohadt, a 
mi Joachimunk elnémult arca megint ifjúvá, fiatal férfiévá szépült, s így elvégeztetett. Luise 
Ziemssen zokogva elfordult, így hát Hans Castorp zárta le gyűrűs ujja hegyével mozdulatlan, 
élettelen unokaöccse szemét, s kulcsolta össze kezét a takarón. Azután ő is megállt és sírt, hagyta, 
hogy orcáján végigperegjenek a könnyek, amelyek úgy égették annak idején az angol tengerésztiszt 
bőrét - hagyta, hogy végigperegjen rajta a siralom tiszta nedűje, mely olyan keserves-bőségesen 
ömlik mindenütt és mindenkor a földön, hogy planétánk völgyét költőien róla nevezték el, bizonyos 
mirigy lúgos-sós váladékáról, melyet átható fájdalom, testi vagy lelki fájdalom megrázkódtatása 
sajtol ki testünkből. Hans Castorp tudta, hogy valamelyes mucint és fehérjét is tartalmaz. Feljött a 
tanácsos is; Berta nővér értesítette. Alig félórája járt ott, kámfort fecskendezett be az élőbe; csak 
épp a gyors átlépés pillanatát mulasztotta el.
- Túl van rajta - mondta egyszerűen, amikor hallgatócsövével fölegyenesedett Joachim elnémult 



melléről. Megszorította a két visszamaradt rokon kezét és bólintott. Aztán még egy ideig ott állt 
velük együtt az ágynál, és elnézte Joachim harcias szakállú, mozdulatlan arcát. - Fenegyerek volt, 
fenegyerek - mondta vállán át, miközben fejével a mozdulatlanul pihenő felé bökött. - Fejjel ment a 
falnak, tetszik tudni, kierőszakolta a szolgálatot odalenn, lázasan teljesítette a szolgálatot, ha törik, 
ha szakad, a becsület mezején, tetszik érteni... dezertált előlünk a becsület mezejére, a szökevény. 
De a becsület, az a halál volt a számára, a halál pedig... akár meg is fordíthatjuk, tetszés szerint. 
Most mindenesetre becsülettel elköszönt. Vakmerő fickó volt, fenegyerek! - Azzal kivonult 
nyurgán, görnyedten, kidudorodó tarkóval. Elhatározták, hogy Joachimot hazaszállítják, a Berghof-
szanatórium gondoskodott mindenről, ami ehhez kellett, s ami egyébként helyénvalónak és 
illendőnek látszott; a halott anyjának, unokatestvérének jóformán kisujját sem kellett mozdítania. 
Joachim másnap, kézelős selyemingében a takarójára helyezett virágok alatt megpihenve, a 
bágyadt, havas nap megvilágításában még szebb volt, mint közvetlenül az átlépés után. Az 
erőfeszítés minden nyoma elmúlt arcáról; kihűlve tiszta, néma formává merevült. Sötét haja rövid, 
göndörödő fürtjei mozdulatlan, sárgás homlokába hullottak, mely - úgy tetszett - valami viasz és 
márvány között álló nemes, de kényes anyagból van formálva; ajka telten, büszkén ívelt ugyancsak 
kissé göndör szakállában. Ókori sisak
illett volna ehhez a főhöz; legalábbis így vélekedtek a látogatók, akik eljöttek búcsúzni. Frau Stöhr 
lelkesen zokogott a néhai Joachim formájának láttán. - Egy hős! Egy hős! - kiáltotta többször, és 
követelte, hogy sírjánál játsszák el Beethoven Erotiká"-ját. - Hallgasson! - sziszegett rá Settembrini�  
oldalról. Naphtával meg Frau Stöhrrel egy időben tartózkodott a szobában, és őszintén meg volt 
rendülve. Két kezével rámutatott Joachimra, mintegy gyászra szólítva fel a jelenlevőket, s több 
ízben felkiáltott: - Un giovanotto tanto simpatico, tanto stimabile [37]
Naphta nem állta meg, hogy merev tartással s anélkül hogy rápillantott volna, halkan, epésen oda ne 
szóljon neki: - Örömmel látom, hogy szabadságon és haladáson kívül azért komoly dolgokhoz is 
van némi érzéke. Settembrini ezt szótlanul zsebre vágta. Talán érezte, hogy az adott körülmények 
között Naphta átmenetileg fölénybe került vele szemben; talán épp ellenfele e múló túlsúlyát 
kívánta kiegyenlíteni gyászának élénk megnyilatkozásával, és ez hallgattatta most el; mindenesetre 
hallgatott még akkor is, amikor Leo Naphta, helyzete múlékony előnyét kihasználva, élesen, 
szentenciózusan megjegyezte: - A literátusok abban a tévhitben leledzenek, hogy csak a szellem 
teszi az embert tisztességessé. Inkább az ellenkezője igaz. Tisztesség csak ott van, ahol nincsen 
szellem. Tessék - gondolta Hans Castorp -, ez is afféle dodonai mondás! Ha összeszorítja az ajkát,�  
miután kimondta, akkor átmenetileg mindenkit megfélemlít vele..." Délután megérkezett az 
érckoporsó. Az ember, aki vele jött, a maga dolgának tekintette, hogy Joachimot áthelyezze a 
gyűrűkkel, oroszlánfejekkel ékesített, tekintélyes tartályba; az igénybe vett temetkezési cég rokona 
volt, kurta fekete szalonkabátfélébe öltözve, plebejus kezén jegygyűrű - a hús jóformán körülnőtte a 
sárga fémkarikát. Hans Castorpnak úgy rémlett, mintha szalonkabátja hullaszagot árasztana, de ez 
talán csak előítélet volt. A tisztes férfiú mindenesetre a szakemberek jellegzetes önhittségével úgy 
viselkedett, hogy éreztette: működésének mintegy a színfalak mögött kell lejátszódnia, a 
hozzátartozók szeme elé csupán a kegyeletteljes-díszes eredmények kerülhetnek; ez sehogy sem 
tetszett Hans Castorpnak, és gyanakvást ébresztett benne. Helyeselte ugyan, hogy Frau Ziemssen 
vonuljon vissza szobájába, magamagát azonban nem engedte kitessékelni, hanem benn maradt és 
közreműködött: a forma hóna alá nyúlt, úgy segített átvinni az ágyról a koporsóba, melynek leplén, 
rojtos vánkosán magasan, ünnepélyesen elhelyezték Joachim földi maradványait, a szanatórium 
tulajdonát képező két álló karos gyertyatartó között. Másnap azonban olyan jelenség lépett föl, 
amelynek hatására Hans Castorp elhatározta, lelkileg elszakad, elválik a formától, és csakugyan 
átengedi a terepet a professzionistának, a kegyelet szakavatott őrzőjének. Joachim tudniillik, akinek 
arckifejezése addig olyan komoly és tekintélyes volt, mosolyogni kezdett harcos-szakállában, és 
Hans Castorp kénytelen volt megvallani magának, hogy ez a mosoly az elfajulás csíráit hordozta 
magában, sürgető érzésekkel töltötte el szívét. Így hát helyes és jó volt Isten nevében, hogy a 
koporsót - melynek elszállítása küszöbönállt - lezárták, becsavarozták. Hans Castorp, szemérmes 
tartózkodását félretéve, búcsúzóul gyengéden megérintette ajkával néhai Joachimja szoborhideg 
homlokát, és a túloldal emberével szemben érzett gyanakvását leküzdve, Luise Ziemssennel együtt 



engedelmesen elhagyta a szobát.
Lebocsátjuk a függönyt, az utolsó előtti alkalommal. De míg suhogva leereszkedik, gondolatban 
tekintsünk le a magaslatán egyedül maradt Hans Castorppal a messze távolba, a síkföld egyik 
nyirkos cintermébe, lessük és figyeljük meg, ahogy odalenn szablya villan, vezényszavak 
pattognak, és háromszoros sortűz, három rajongó tiszteletadás dörren el joachim gyökér átszőtte 
katonasírja felett.
HETEDIK FEJEZET
TENGERPARTI SÉTA.
El lehet beszélni az időt, magát az időt, csak az időt önmagában véve? Nem, ez igazán hóbortos 
vállalkozás volna! Egy elbeszélést, mely ekképpen szólna: Múlott az idő, rohant, száguldott, elfolyt�  
az idő" - és így tovább -, ezt ép ésszel senki sem nevezné elbeszélésnek. Ez olyan lenne, mintha 
valaki tébolyult módon egy óra hosszat tartaná ki egyazon hangot, egyazon akkordot, és ezt zenének 
mondaná. Mert az elbeszélés annyiból hasonlít a zenéhez, hogy betölti, tisztességgel kitölti",�  
beosztja" az időt, hogy mégiscsak legyen valami", mégis történjék valami" - hogy a néhaiak� � �  
szavának járó mélabús kegyelettel idézzük a megboldogult Joachim alkalmi kijelentéseit. E szavak 
réges-rég hangzottak el - nem is tudjuk, valójában tisztában van-e vele az olvasó, hogy milyen 
régen. Az idő az elbeszélés eleme, mint ahogy eleme az életnek; oldhatatlanul kapcsolódik hozzá, 
mint a testekhez a tér. Eleme a zenének is, amely méri és tagolja az időt, kurtává, szórakoztatóvá és 
értékessé teszi egyben; rokona e tekintetben, mint mondottuk, az elbeszélésnek, amely szintén (nem 
úgy, mint az egyszerre sugárzónjelenvaló s csupán test-mivoltában időhöz kötött
képzőművészeti remek) csak az egymásutánban, a lefolyásban valósulhat meg, s még ha 
megpróbálná is, hogy minden pillanatban egészen jelen legyen, akkor is szüksége van az időre 
megnyilvánulásához. Ez kézenfekvő. Éppoly nyilvánvaló azonban, hogy különbség is van a kettő 
között. A zene időeleme csupán egyféle: az emberi, földi idő egy körülhatárolt részlege, amelybe 
ömlik, s kimondhatatlanul megnemesíti, felmagasztosítja. Az elbeszélésnek ezzel szemben kétféle 
ideje van: először a sajátja, a zenei, reális ideje, amely lefolyását, megjelenését lehetővé teszi, 
másodszor azonban a tartalmáé, s ez az idő perspektivikus, mégpedig oly változó mértékben, hogy 
az elbeszélésnek ez az imaginárius ideje megközelítőn vagy teljesen egybeeshet zenei idejével, de 
csillagtávolságban is lehet tőle. Egy ötperces keringő" nevezetű zenedarab öt percig tart: ebben áll�  
időbeli kapcsolata és semmi másban. Egy elbeszélés azonban, melynek tartalmi időtartama öt percet 
foglal magába, e néhány perc rendkívül lelkiismeretes ismertetésére, kitöltésére ezerszer öt percet is 
igénybe vehet - és amellett időmúlatón szórakoztató lehet, noha imaginárius idejéhez képest 
rendkívül hosszadalmas és ezek szerint unalmas volna. Másrészt az is elképzelhető, hogy az 
elbeszélés tartalmi, imaginárius ideje az elbeszélés saját, reális időtartamát mérhetetlenül 
meghaladja rövidítőleg - így mondjuk: rövidítőleg", mert ezzel egy illúzión alapuló, vagy kereken�  
kimondva: beteges elemre kívánunk rámutatni, amely itt szerepet játszik: tudniillik ilyen esetekben 
az elbeszélés bizonyos hermetikus varázslattal, időbeli túl-perspektívával él, mely a valóságos 
tapasztalat abnormális és föltétlenül az érzékfölöttibe mutató eseteire emlékeztet. Némely 
ópiumszívók feljegyzéseinek tanúsága szerint az ópiumkábulatban szendergő bódulatának rövid 
ideje alatt olyan álmokat él végig, amelyeknek időtartama tíz, harminc, hatvan esztendőre terjed, sőt 
olykor túllépi az emberi időérzékelés tapasztalati lehetőségeinek legfelső határát is - olyan álmokat 
tehát, amelyeknek imaginárius ideje valóságos tartamukat mérhetetlenül meghaladja, s amelyekben 
az időélmény hihetetlenül megrövidül, a képzetek és képek olyan sebességgel tolulnak egymás 
nyomába, mintha - ahogyan egy hasisevő kifejezte - a kábultan álmodó agyából kivettek volna�  
valamit, mint a rossz óra rugóját". Az elbeszélés tehát hasonlóképp bánhat el az idővel, 
olyasféleképp kezelheti az időt, mint ezek a bűnös szenvedélyből eredő álmok. De ha már 
kezelheti" az időt, akkor világos, hogy az idő, mely az elbeszélés eleme, az elbeszélésnek tárgyává�  
is lehet; és ha túlzás is azt mondani, hogy lehetséges az időt elbeszélni", azért az időről valamit� �  
elbeszélni" nyilván mégsem olyan képtelen vállalkozás, mint amilyennek első pillantásra tetszett, s 
az effajta művet a korrajz" mintájára talán az időrajz" furcsa, ábrándos nevével lehetne illetni. Mi� �  
tagadás, csak azért vetettük fel a kérdést, hogy elbeszélhető-e az idő, hogy megvallhassuk: a folyó 
elbeszéléssel csakugyan valami efféle a szándékunk; s midőn továbbá azt a kérdést érintettük, hogy 



vajon a körénk gyülekezettek tisztában vannak-e vele, mennyi ideje annak, hogy az azóta 
elhalálozott derék Joachim beleszőtte beszélgetésébe ama zenéről és időről szóló megjegyzést 
(amely egyébként lénye bizonyos alkimista felfokozottságáról tanúskodik, mivel az efféle 
megjegyzések voltaképp nem illettek hozzá) - akkor egy cseppet sem haragudtunk volna, ha azt 
halljuk, hogy olvasónk pillanatnyilag valóban nincs ezzel egészen tisztában; nem haragudtunk, 
hanem határozottan örültünk volna ennek, egyszerűen annálfogva, mert természetesen azt kívánjuk, 
hogy mindenki vegyen részt hősünk élményeiben, és mert Hans Castorp, korántsem és már jó ideje 
nem tudott volna erre a kérdésre pontosan válaszolni. Ez is hozzátartozik regényes története 
rajzához, mely idő- és egyben korrajz is, ahogy vesszük. Mennyi ideig élt Joachim vele együtt 
idefenn orv elutazásáig, vagy mindent összevéve? Naptárszerűen mikor történt ez az első, 
csakazértis-elutazás? Milyen soká volt távol Joachim? Mikor érkezett vissza? Mennyi ideje volt 
idefenn Hans Castorp, amikor Joachim visszajött, s azután eltávozott az időből? Vagy, hogy 
Joachimot kihagyjuk a játékból, mennyi ideig volt nem-jelenvaló Madame Chauchat? És mióta, 
mondjuk, évszám szerint mióta volt újra itt (mert újra itt volt)? És mennyi földi időt töltött volt 
Hans Castorp a Berghofban Madame Chauchat visszaérkeztéig? Ha valaki fölteszi ezeket a 
kérdéseket Hans Castorpnak - ha ugyan föltették volna, de senki sem tette, ő maga sem, mert 
nyilván óvakodott tőle, hogy föltegye -, Hans Castorp a homlokán dobolt volna ujjaival, és nemigen 
tudott volna válaszolni; ez a jelenség éppolyan nyugtalanító volt, mint az a múló kiesés, amely 
ottléte első estéjén lepte meg, s képtelenné tette rá, hogy Settembrini úrnak megmondja, hány éves - 
sőt voltaképp ennek az állapotnak a súlyosbodását jelentette, mert Hans Castorp most már 
komolyan és tartósan nem tudta, mennyi idős. Ez talán kalandosan hangzik, de korántsem hallatlan 
vagy valószínűtlen, sőt bizonyos körülmények között akármelyikünkkel megeshet; e körülményeket 
feltételezve semmi sem akadályozhatná meg, hogy alaposan összezavarodjék bennünk az idő 
lefolyása, és ne tudjuk többé a saját életkorunkat. Ez a jelenség lehetséges, mivel belsőnkből 
hiányzik az időérzékelés szerve, vagyis teljességgel képtelenek vagyunk rá, hogy az idő lefolyását 
magunktól, külső segítség nélkül akárcsak megközelítőleg is megállapítsuk. Bányászok a beomlott 
bányában, nap és éj váltakozásának megfigyelési lehetőségétől elvágva, utóbb, szerencsés 
megmentésükkor, három napra becsülték azt az időt, amelyet a sötétben, reménykedés és 
kétségbeesés közt ingadozva töltöttek. Pedig tíz napig voltak eltemetve. Az ember azt hinné, hogy 
kétségbeejtő helyzetükben hosszúra nyúlt nekik az idő; holott objektív tartamának kevesebb, mint 
egyharmadára zsugorodott. Úgy tetszik ezek szerint, hogy zavarkeltő körülmények között az ember 
a maga
ügyefogyottságában inkább hajlamos rá, hogy az időt erősen megrövidítve élje át, semmint hogy 
túlbecsülje. No mármost senki sem vonja kétségbe, hogy ha Hans Castorp igazán akarja, 
különösebb nehézség nélkül puszta számítással rendet teremthetett volna bizonytalanságában - 
éppen úgy, mint ahogy ezt az olvasó is könnyűszerrel megteheti, ha a zavar, a bizonytalanság nem 
felel meg józan és egészséges értelmének. Ami Hans Castorpot illeti, talán ő sem érezte magát 
éppenséggel jól a bizonytalanságban; ám különösebb erőfeszítést azért mégsem tett, hogy 
kivergődjék a zavarból meg a bizonytalanságból, és tisztázza önmagában, hogy hány éves is lett 
idefenn; lelkiismerete húzódozott ettől az erőfeszítéstől - holott nyilvánvalóan veszedelmes 
lelkiismeretlenség: az időt nem becsülni. Nem tudjuk, javára írjuk-e vagy sem, hogy a körülmények 
annyira kedveztek jó szándéka hiányának - ha nem is akarjuk éppenséggel rossz szándéknak 
nevezni. Amikor Madame Chauchat visszatért (másképp, mint ahogy Hans Castorp elképzelte, de 
erről majd a maga idején szólunk), megint advent volt, és küszöbön állt a legrövidebb nap, tehát 
csillagászatilag szólva tél kezdete. A gyakorlatban azonban, ha eltekintünk az elméleti 
rendszerezéstől, hó és fagy valóságát figyelembe véve, már Isten tudja, mióta tél volt megint, sőt a 
telet tulajdonképpen mindig csak átmenetileg szakították félbe perzselő nyári napok, mikor az ég 
olyan túlzottan kéklett, hogy már-már feketébe játszott - ilyen nyári napok pedig akárhányszor télen 
is előfordultak, ha az ember nem vette tekintetbe a havat, amely egyébként nyáron is hullott. Hans 
Castorp már a megboldogult Joachimmal is sokszor megbeszélte a nagy konfúziót, amely 
összekeverte, összedobálta az évszakokat, megfosztotta az esztendőt tagoltságától, és ezzel 
hosszadalmasan mulattatóvá vagy időkurtító módon unalmassá tette, elannyira, hogy időről 



tulajdonképpen már egyáltalán nem lehetett szó - hogy Joachim régi, utálkozva tett megjegyzését 
idézzük. Ez a nagy konfúzió lényegileg a még mindig" és a már megint" érzelmi fogalmait vagy� �  
tudatrétegeit kavarta össze; ennél bonyolultabb, nyakatekertebb, boszorkányosabb élményben 
nemigen lehet része az embernek, s amellett Hans Castorp mindjárt fentléte legelső napján 
erkölcstelen vonzalmat érzett magában, hogy ezt az élményt megízlelje - tudniillik a vidámtarkán 
mintázott mennyezetű étteremben elköltött öt, túlontúl dús étkezés folyamán, ahol először érzett 
ilyesféle szédülést - akkor még viszonylag ártatlan fokon. Azóta ez a szellem- és érzékcsalódás 
jóval nagyobb méreteket öltött. Az időnek - még akkor is, ha szubjektív élményszerűsége gyengül 
vagy megszűnik - tárgyi valósága van, dolgozik, időzít", változást érlel. Hivatásos gondolkodónak�  
való kérdés, és Hans Castorp csak ifjonti fennhéjázásában vetette föl egy ízben - hogy a hermetikus 
konzerv a kamra polcán vajon kívül áll-e az időn. Mi tudjuk, hogy az idő a hétalvón is elvégzi 
munkáját. Egy orvos hitelt érdemlő közléséből ismerjük egy tizenkét esztendős kislány esetét, aki 
egy napon mély álomba merült, és tizenhárom évig nem ébredt föl belőle, eközben azonban nem 
maradt meg tizenkét éves kislánynak, hanem viruló nővé érett. Hogy is lehetne másképp? A halott 
meghalt, és elbúcsúzott a földi világtól; sok ideje van, azazhogy egyáltalán nincs ideje - egyéni 
szempontból. Ez azonban nem akadálya annak, hogy körme és haja tovább ne nőjön, és mindent 
összevéve... de nem akarjuk e helyt megismételni a tiszteletlen kifejezést, amelyet Joachim egykor 
ebben az összefüggésben használt, s amelyen Hans Castorp akkor síkföldi módján megütközött. 
Hans Castorpnak is nőtt a haja meg a körme, sőt úgy tetszett, nagyon is gyorsan nőtt; gyakran ült 
fehér köpenybe burkolva a műtőszéken a borbélynál, a Falu" főutcáján, s vágatta haját, mert a�  
fülénél már megint rojtok nőttek - voltaképpen örökké ott ült, vagyis amikor ott ült, és az ügyes, 
hízelgő segéddel diskurált, aki munkáját végezte rajta, miután az idő is elvégezte a magáét; vagy 
amikor erkélye ajtajában állt, és szép bársonybélésű kazettájából kiemelt kicsiny ollójával, 
ráspolyával a körmét nyirbálta - olyankor hirtelen, ijesztőn, de az ijedtségbe vegyülő kíváncsi 
örömmel rájött az a bizonyos szédület. szédítette ez az érzés a szónak ingadozó kettős értelmében, 
mint bódulat és mint csalás - szédítette az örvénylő kábulat, s nem tudta megkülönböztetni a még�  
mindig"-et a már megint"-től, amelyek elvegyülése, elmosódása adja az időtlen mindig-et és�  
örökké-t. Többször mondottuk már, hogy nem akarjuk hősünket sem jobbnak, sem rosszabbnak 
feltüntetni, mint amilyen a valóságban, s így nem hallgathatjuk el, hogy az efféle misztikus 
kísértésekben való vétkes tetszelgését (amely kísértéseket akárhányszor szántszándékkal és 
tudatosan kereste) olykor ellentétes irányú erőfeszítésekkel próbálta kiegyensúlyozni. Ott ült, 
tenyerébe fogta óráját - sima, lapos, arany zsebóráját, melynek vésett-monogramos födelét 
felkattantotta -, és lenézett fekete meg vörös arab számjegyekkel kettős körben teleírt 
porcelánlapjára, amelyen a két finom, díszes, cikornyás aranymutató kétfelé mutatott, és a vékony 
másodpercmutató szorgosan ketyegve járt körbe külön kis szférájában. Hans Castorp szemmel 
tartotta, hogy néhány percet megnyújtson és megállítson futásában, és fülön fogja az időt. A pici 
mutató körbe tipegett, ügyet sem vetett a számjegyekre, amelyeket sorra elért, megérintett, átlépett, 
elhagyott, egyre messzebb hagyott, ismét megközelített, újra elért... A pici mutató nem érzékelt és 
nem érzett sem célt, sem szakaszt, sem beosztást. A hatvanas számon egy pillanatra meg kellett 
volna állnia, vagy valami más módon kellett volna jeleznie, hogy itt valami befejeződött. De ahogy 
sebesen átlépett a hatvanon, éppen úgy, mint akármelyik másik, számmal nem jelzett kis vonáson, 
abból meglátszott, hogy útja tagolását, számozását csak úgy rája fektették, s ő ettől függetlenül jár, 
egyre jár... Hans Castorp tehát ismét mellényzsebébe dugta kitűnő glashüttei gyártmányú
kronométerét, és átengedte az időt önmagának. Hogyan érzékeltessük a síkföldi tisztességes 
lélekkel a változásokat, amelyek a fiatal kalandorban végbementek? A szédítő azonosságok mértéke 
nőttön-nőtt. Ha némi engedékenységgel nem volt könnyű a most-ot megkülönböztetni a tegnapi, 
tegnapelőtti vagy azelőtti most-tól, mely úgy hasonlított hozzá, mint egyik tojás a másikhoz, akkor 
a most már arra is képes és hajlandó volt, hogy jelenlétét összecserélje az egy hónappal, egy 
esztendővel azelőtti jelennel, és azzal mindig-gé olvadjon össze. Amennyiben azonban a még 
mindig, a már megint és a majdan erkölcsi tudata mégis megmaradt különállónak, belopakodott az a 
kísértés, hogy az ember a megjelöléseket, amelyekkel a ma" a múltat és a jövőt meghatározóan�  
távol tartja magától: a tegnap"-ot és a holnap"-ot, értelme szerint kiterjessze és nagyobb arányokra� �  



alkalmazza. Könnyen képzelhetnénk lényeket, talán egy kisebb bolygón, akik miniatűr-idővel 
gazdálkodnának, és kurta" életükben a mi másodpercmutatónk fürge tipegése képviselné az órajelző�  
mutató kitartó, takarékos útját. De olyan lények is képzelhetők, akiknek teréhez olyan hatalmasan 
hömpölygő idő tartozik, hogy átélésükben az imént" és a nemsokára", a tegnap" és a holnap" is� � � �  
mérhetetlenül kitágul. Ez nemcsak lehetséges, hanem a türelmes relativizmus álláspontjáról ítélve, 
és az ahány ház, annyi szokás" jelszava szerint még törvényesnek, egészségesnek, tiszteletre�  
méltónak is mondható. Hogyan vélekedjünk azonban egy földi emberről - mégpedig olyan 
életkorban levőről, hogy egy nap, egy hét, egy hónap vagy fél esztendő még fontos szerepet 
játszhatna, életében lényeges változást, fejlődést hozhatna -, aki egyszer csak felveszi azt a bűnös 
szokást, vagy legalábbis olykor megengedi magának, hogy tavaly" helyett tegnap"-ot, s jövőre� � �  
ilyenkor" helyett holnap"-ot mond? Ebben az esetben kétségkívül helyénvaló az ítélet: zavarodás és� �  
kavarodás", és ez komoly aggodalomra szolgáltat okot. Van a földön olyan helyzet, olyan tájból 
adódó körülmény (ha ugyan beszélhetünk táj"-ról az előttünk lebegő esetben), amikor a tér- és�  
időbeli távolságok összezavarodása, elmosódása, szédítő ugyanazzá válása bizonyos mértékig 
természetes és jogszerű, s ennek következtében végső esetben megengedhetőnek látszik, hogy az 
ember szabad óráiban alámerüljön ebben a varázsban. A tengerparti sétára gondolunk; Hans Castorp 
mindig is a legnagyobb szeretettel gondolt erre az állapotra, hiszen azt is tudjuk róla, hogy a havas 
téli élet kapcsán is szívesen, hálásan emlékezett vissza a honi dűnevidék-re. Bízunk benne, hogy az 
olvasó emléke, tapasztalata sem hagy cserben bennünket, ha erre a csodálatos elveszettségre 
utalunk. Mégy és mégy... az ilyen sétáról sohasem térsz haza idejében, mert elvesztél az időnek, és 
az idő is elveszett számodra. Ó, tenger, midőn ezt elbeszéljük, távol vagyunk tőled, de feléd küldjük 
gondolatainkat, szeretetünket, nyomatékosan és fennszóval aposztrofálva légy jelen 
elbeszélésünkben; ahogyan csendben, titokban mindig is jelen voltál, vagy és leszel... Zúgó 
vízsivatag, sápadtszürke égbolt feszül föléje, párás és fanyar a levegő, ajkunkon sós íz marad utána. 
Megyünk, mendegélünk a moszattal, apró kagylókkal teleszórt, enyhén rugalmas talajon, fülünket 
beburkolja a szél, a tágas, nagy, jóságos szél, amely szabadon, gáttalanul, ármánykodás nélkül 
száguld át a téren, és enyhe kábulatot támaszt fejünkben; megyünk, ballagunk, és látjuk, amint az 
előtörő s újra visszahúzódó tenger tajtéknyelvei lábunkat nyaldossák. Forr a hullámverés, egyik 
hullám a másik után verődik selymesen, susogva, világosan-tompán nekiütődve a lapos partnak, itt 
éppen úgy, mint amott és künn a homokpadoknál; és ez az egyetemes, zavarosan, szelíden zúgó 
morajlás elzárja fülünket a világ minden más hangja elől. Mélységes kielégülés, tudatos felejtés... 
Hunyjuk be szemünket az örökkévalóság védett ölén! Nem, mert nézd, amott a tajtékzó szürkészöld 
távolban, amely óriás perspektívában vész el a szemhatárig, ott egy vitorla áll. Ott? Miféle ott ez? 
Milyen távol? Milyen közel? Azt nem tudod. Szédítő módon kivonja magát megítélésed alól. 
Ahhoz, hogy megmondhasd, mennyire van az a hajó a parttól, tudnod kellene, hogy mekkora 
magában véve mint test. Kicsiny és közeli - vagy távoli és nagy? Pillantásod megtörik 
tudatlanságában, mert nincsen benned szerv, sem érzék, mely a térről tájékoztatna... Megyünk, 
mendegélünk - mióta már? És meddig, milyen messze? Ki tudja! Haladásunkkal semmi sem 
változik. Az ott éppolyan, mint az itt, az imént olyan, mint a most és a majd; a tér mérhetetlen 
egyhangúságában megfullad az idő; a ponttól pontig való mozgás nem mozgás többé, ha 
egyformaság uralkodik, és ahol a mozgás már nem mozgás, ott nincs idő. A középkor tanítómesterei 
szerint az idő illúzió, lefolyása okban-okozatban csupán érzékszerveink bizonyos berendezésének 
eredménye, s a dolgok valójában egy álló mostban léteznek. Talán a tengerparton sétált a doktor, 
akiben elsőnek fogamzott meg ez a gondolat - talán még ajakán érezte az örökkévalóság enyhén 
kesernyés ízét? Ismételjük: vakációs csapongások ezek, amikről itt beszélünk, szabad órák 
fantazmagóriái, az erkölcsi szellem éppoly hamar megelégeli őket, mint az erős férfi a forró 
homokban való pihenést. Az emberi megismerés eszközeit és formáit bírálni, érvényességüket 
kétségbe vonni képtelen, becstelen és gonosztól való vállalkozás lenne, ha valaha is más céllal 
párosulna, mint azzal, hogy az értelemnek korlátot szabjunk, amelyen nem léphet át anélkül, hogy 
voltaképpeni feladatát el ne hanyagolná. Csak hálásak lehetünk az olyan embernek, mint 
Settembrini úr, ha a fiatalember előtt, akinek sorsa bennünket foglalkoztat, s akit alkalomadtán 
szellemesen az élet féltett gyermeké"-nek nevezett, a metafizikát pedagógus határozottsággal a� � 



gonosz"-nak bélyegezte. S egy drága halottunk emlékét azzal tiszteljük a legjobban, ha kimondjuk, 
hogy a bíráló, kritikai elv értelme, oka, célja,
csupán egyetlenegy lehet: a kötelesség elve, az élet parancsa. Igen, midőn a törvényhozó bölcsesség 
bírálón kitűzte az értelem határait, ugyanezen a határon felállította az élet zászlaját, és az ember 
katonai kötelességévé tette e zászló szolgálatát. Vajon tekintsük-e enyhítő körülménynek a fiatal 
Hans Castorp számára, és tételezzük-e fel róla, hogy megerősítette őt bűnös időgazdálkodásában, az 
örökkévalósággal való gyanús kacérkodásában az a tény, hogy amit egy mélabús fecsegő katonás 
hajlamú unokaöccse vakbuzgalmának" mondott, végül is halálos kimenetelűnek bizonyult?�
MYNHEER PEEPERKORN
Mynheer Peeperkorn, egy idős hollandus, jó ideig vendége volt a Berghof-szanatóriumnak, amely 
joggal viselte nevében a nemzetközi" jelzőt. Peeperkorn enyhén színes jellege - mert gyarmati�  
hollandus volt, jávai kávéültetvényes - még önmagában aligha bírna rá bennünket, hogy Pieter 
Peeperkorn személyét (mert így hívták, így nevezte önmagát: Pieter Peeperkorn most felüdíti magát�  
egy kupicával" - szokta mondogatni) -, mondom, ez aligha bírna rá bennünket, hogy személyét még 
a tizenkettedik órában bevezessük történetünkbe; mert édes Istenem, hányféle színbe, 
színárnyalatba nem játszott a társaság ebben a kiváló intézményben, amelyet Behrens udvari 
tanácsos úr soknyelvű, fordulatos beszédmodorában orvosilag igazgatott! Hiszen újabban még egy 
egyiptomi hercegnő is tündökölt a vendégseregben, ugyanaz, aki a tanácsosnak annak idején a 
figyelemre méltó kávészervizt meg a szfinxes cigarettákat ajándékozta; kurtára nyírt hajával, 
gyűrűkkel ékes, nikotinsárga ujjaival valóban feltűnést keltett, s eltekintve az esti főétkezéstől - 
amelynél párizsi toalettekben jelent meg -, állandóan férfizakóban, élre vasalt nadrágban járt, 
egyébként férfiakról tudni sem akart, hanem lomha és ugyanakkor heves kegyeit kizárólag egy 
román zsidóasszonyra ontotta, akit keresetlenül Frau Landauernak hívtak, holott Paravant 
államügyész a fenséges hölgy kedvéért még a matematikát is elhanyagolta, és szerelmében 
jóformán a bolondot játszotta; de ez még nem minden: a hercegnő csekély számú kíséretében még 
egy herélt szerecsen is érkezett, aki gyenge, beteg ember létére s Karoline Stöhr által épp eleget 
gúnyolt testi mivolta ellenére is látszólag jobban csüngött az életen, mint akárki más, és valósággal 
kétségbeesett a képen, amelyet a röntgenfelvétel a belsejéről nyújtott, miután feketeségét 
átvilágították... Ilyen jelenségekhez képest tehát Mynheer Peeperkorn majdnem színtelennek hatott. 
És noha elbeszélésünknek ez a szakasza, akárcsak egy korábbi, bízvást viselhetné ezt a címet: Még�  
valaki" - azért ne aggódjék senki, hogy itt ismét egy szellemi és pedagógiai zavarkeltő lép a színre. 
Nem, Mynheer Peeperkorn korántsem volt az az ember, aki logikai zavart teremt a világban. 
Egészen más fából faragták, amint hamarosan meglátjuk. Hogy személye mégis súlyosan 
megzavarta hősünket, a következőből válik érthetővé. Mynheer Peeperkorn ugyanazzal az esti 
vonattal futott be a Falu"-beli állomásra, mint Madame Chauchat, ugyanazzal a szánnal hajtott föl a�  
Berghofba, és az ő társaságában költötte el vacsoráját a vendéglőben. Nemcsak egyidejű - több 
annál: együttes megérkezés volt ez, és ez a közösség, amely többek közt abban is folytatódott, hogy 
Mynheert a visszatérő hölgy mellé ültették az étteremben, a jó orosz asztalhoz, szemben az orvos 
részére fenntartott hellyel, oda, ahol annak idején Popow tanár rendezte vad és kétértelmű jeleneteit 
- ez az összetartozás bántotta tehát a jó Hans Castorpot, mivel effélére nem volt felkészülve. A 
tanácsos a maga módján közölte vele Clawdia visszatérését.
- No, Castorp, öreg fiú - mondotta -, a hűség, a kitartás elnyeri jutalmát. Holnapután este megint 
beoson a kiscica, táviratilag értesített. Arról azonban, hogy Madame Chauchat nem egyedül érkezik, 
egy árva szót sem szólt, talán azért, mert ő maga sem tudta, hogy Peeperkorn meg a hölgy együtt 
érkeznek és egymáshoz tartoznak: mindenesetre meglepetést mutatott, amikor Hans Castorp az 
együttes megérkezés másnapján bizonyos tekintetben kérdőre vonta.
- Azt én sem tudom megmondani magának, hogy ezt az alakot hol csípte föl - válaszolta. - Úti 
ismeretség nyilván, feltehetően még a Pireneusokból. Hja, ezt egyelőre úgy kell fogadnia, ahogy 
van, maga csalódott szeladon, itt nem segít semmi. Sülve-főve együtt vannak, vegye tudomásul. 
Úgy látom, még az útikasszájuk is közös. Amint hallom, dúsgazdag ember. Afféle nyugállományú 
kávékirály, tudja, kérem, maláj komornyik, legnagyobb fényűzés. Egyébként nemcsak szórakozni 
jött, mert jókora alkoholista huruton kívül, úgy látom, még valami malignus trópusi lázban is 



szenved, tudja, makacs váltóláz, alaposan elhanyagolva. Vértezze föl magát türelemmel.
- Kérem, kérem - válaszolta Hans Castorp fölényesen. Magában pedig ezt gondolta: Hát te? Te hogy�  
érzed magad a bőrödben? Téged sem hagy teljesen hidegen ez az ügy, már régebbről, ha nem 
csalódom... te kék arcú özvegy a szemléletes olajfestészeteddel! A szavaid, amint látom, 
kárörvendők, holott szenvedő sorstársak vagyunk, mármint Peeperkornra való tekintettel." - 
Érdekes ember, határozottan eredeti megjelenés - mondta fennhangon, felvázoló kézmozdulattal. - 
Robusztus és szűkös, ezt a benyomást kelti, legalábbis a mai reggelinél ilyen benyomást tett rám. 
Robusztus és mégis szűkös, ez a két jelző jellemzi őt
nézetem szerint, noha általában nem fér össze a kettő. Nagy darab ember, szétterpesztett lábakkal 
áll, kezét függőleges nadrágzsebébe mélyeszti, mert a nadrágzsebe teljesen függőleges, amint 
észrevettem, nem ferde, mint az öné meg az enyém, meg általában a magasabb társadalmi 
osztályokhoz tartozóké... és ahogy ott terpeszkedik, és vérbeli hollandus módjára torokhangon 
beszél, tagadhatatlanul nagyon robusztus. De a szakálla gyér, hosszú, de gyér, annyira gyér, hogy 
szinte meg lehet számlálni a szálait, és a szeme is kicsi és fakó, valósággal színtelen, nem tehetek 
róla, de így van; és az sem segít rajta, hogy mindig megpróbálja tágra nyitni, s ettől vannak a 
homlokán azok a mély barázdák, amelyek a halántékán fölfelé s azután keresztbe vízszintesen 
futnak a homlokán... a magas, vörös homlokán, tudja, amelyet hosszú, de gyér, hófehér haj 
keretez... hiába, a szeme kicsi és fakó marad, akármilyen tágra nyitja. És a nyakig zárt mellénye 
valahogy papossá teszi a megjelenését, annak ellenére, hogy a gérokkja kockás. Ez a ma reggeli 
benyomásom róla.
- Amint látom, alaposan szemügyre vette - jegyezte meg Behrens -, és jól fölmérte a sajátságait; ezt 
helyesen tette, mert bele kell törődnie a jelenlétébe.
- Bizony, abba bele kell törődnünk - mondta rá Hans Castorp. Reá bíztuk, hogy az új, váratlan 
vendég hozzávetőleges képét megrajzolja, és elég ügyesen végezte dolgát, mi sem csinálhattuk 
volna jobban. Igaz, megfigyelő posztja a lehető legkedvezőbb volt, hiszen amint tudjuk, Clawdia 
távollétében a jó orosz asztal szomszédságába került, s mivel a két asztal párhuzamosan állt, csak 
éppen hogy amaz valamivel előbbre nyúlt a verandaajtó felé, és Hans Castorp csakúgy, mint 
Peeperkorn, a maga asztalának az étterem belseje felé eső keskeny oldalán foglalt helyet, tehát 
úgyszólván egymás mellett ültek, Hans Castorp valamicskével hátrább, mint a hollandus, ami 
megkönnyítette, hogy lehetőleg feltűnés nélkül vizsgálhassa az újonnan érkezettet; Chauchat 
asszonyt háromnegyed profilban látta maga előtt. Ügyes vázlatához kiegészítésül legföljebb annyit 
fűzhetünk hozzá, hogy Peeperkorn felső ajka borotvált volt, orra nagy és húsos, szája pedig szintén 
nagy és szabálytalan, mintegy tépett ajkú. Meglehetősen széles kezén hosszúk, hegybe futók voltak 
a körmök, s beszéd közben - szüntelenül beszélt, noha Hans Castorp nemigen fogta fel szavai 
értelmét - kezét arra használta, hogy választékos, érdekfeszítő módon gesztikuláljon, egy karmester 
finoman árnyalt, ápolt, pontos és tiszta, kulturált mozdulataival: mutatóujját hüvelykjével karikává 
görbítette, vagy széles, de hegyes körmű kezét laposan, tompító, védelmező, figyelmet követelő 
gesztussal terjesztette maga elé, hogy a kihívott figyelmet végül is ily módon előkészített 
kinyilatkoztatása érthetetlenségével ejtse csalódásba - azazhogy nem is ejtette csalódásba, hanem 
inkább örvendező bámulattá változtatta, mert az erőteljes, finom és jelentős előkészítés még utólag 
is nagymértékben pótolta azt, ami elmaradt, és kielégítőn, szórakoztatón, sőt gazdagítón hatott 
pusztán önmagában is. Néha a kinyilatkoztatás egyáltalában nem következett be. Mynheer 
Peeperkorn kezét gyengéden bal oldali szomszédja, egy fiatal bolgár tudós alsókarjára helyezte, 
vagy a jobbján ülő Madame Chauchat-éra, majd rézsűt a levegőbe emelte ugyanazt a kezét, 
hallgatást és feszültséget követelve annak, amit épp mondani szándékozik, s szemöldökét magasra 
rántva - hogy a homlokáról külső szeme sarkához derékszögben futó barázdák álarcszerűen 
elmélyültek - tekintett le az imigyen foglyul ejtett egyén mellett az abroszra, miközben nagy, tépett 
ajka szétnyílt, mintha már-már valami rendkívül fontos szavak buggyannának ki rajta. Kis idő 
múlva azonban kilehelte a levegőt, lemondóan legyintett, mintegy mozdulj"-t vezényelt, és�  
dolgavégezetlenül ismét kávéjával kezdett foglalatoskodni, amelyet saját gépén készítve, extra 
erősen szolgáltatott fel magának. Mikor megitta, a következőképpen járt el. Kezével megállította a 
társalgást, csendet teremtett, mint a karmester, aki elhallgattatja a hangoló instrumentumok 



hangzavarát és zenekarát, a kultúra nevében parancsolva, felajzza az előadás megkezdésére; lobogó 
fehér hajjal koronázott, nagy feje, fakó szemével, hatalmas homlokbarázdáival, hosszú szakállával s 
fölötte csupaszon kilátszó fájdalmas, tépett szájával tagadhatatlanul jelentékenynek hatott, s így 
mindenki alávetette magát mozdulatának. Elhallgattak mind, mosolyogva tekintettek rá, várták, mi 
következik, itt-ott valaki buzdítoan, mosolyogva biccentett feléje. És Mynheer Peeperkorn halkan 
megszólalt:
- Hölgyeim és uraim... Helyes. Minden helyes. El... van... intézve. Vegyék azonban tekintetbe, és ne 
hagyják... egyetlen pillanatig se hagyják figyelmen kívül, miszerint... De erről egy szót se többet. 
Amit ki kell jelentenem, nem is annyira ez, hanem mindenekelőtt és csupáncsak az, hogy 
valamennyiünk kötelessége... hogy ellentmondást nem tűrő érvénnyel... ismétlem és nyomatékosan 
hangsúlyozom ezt a szót: ellentmondást nem tűrő érvénnyel lép fel velünk szemben a követelés... 
Nem! Nem, uraim, nem úgy. Nem mintha én... Fatális tévedés lenne azt hinni, hogy én netán... El... 
van... intézve, hölgyeim és uraim! Tökéletesen el van intézve. Tudom, mindenben egyetértünk, így 
hát... térjünk a tárgyra! Nem mondott semmit; de feje olyan kétségbevonhatatlanul jelentékeny volt, 
arcjátéka, gestálása olyannyira határozott, nyomatékos, kifejező, hogy mindenkinek, a fülelő Hans 
Castorpnak is, úgy rémlett, rendkívül fontos közléseket hallottak, vagy amennyiben tudatára 
ébredtek annak, hogy a tárgyi, befejezett mondanivaló hiányzott a szövegből, ennek hiánya nem 
bántotta őket. Felvetődik a kérdés: hogyan érezte volna magát egy süketnéma? Talán kesergett 
volna, mert a kifejezésből tévesen következtetett volna a kifejezettre, és úgy képzelte volna, hogy 
fogyatékossága miatt szellemileg megrövidül. Az effajta emberek gyanakvásra és keserűségre 
hajlanak. Az
asztal másik végén ellenben egy fiatal kínai ült, aki még kevéssé tudott németül, és ezért mit sem 
értett, csak hallott és látott; megelégedésében, örömében hangosan felkiáltott: Very well" - és még�  
tapsolt is hozzá. És Mynheer Peeperkorn a tárgyra tért". Fölegyenesedett, kidüllesztette széles�  
mellét, begombolta kockás gérokkját zárt mellénye fölött, fehér feje valóban királyi volt. Odaintett 
egy felszolgáló leányt - a törpét -, s noha a pincérnő nagyon elfoglalt volt, sokat mondó gesztusára 
nyomban odasietett, és megállt széke mellett, kezében tejes- meg kávéskanna. Ő sem állta meg, 
hogy öreges, nagy arcára bátorító mosoly ne terüljön, ahogy odabólintott Mynheer Peeperkornnak; 
figyelmesen megmerevedett a hollandus hatalmas homlokbarázdái alól előtörő fakó pillantására, 
fölemelt kezének intésére: hüvelyk- és mutatóujja karikává egyesült, három megmaradt ujja pedig 
fölfelé állt, a körmök dárdahegye meredezett rajtuk.
- Gyermekem - szólt -, helyes. Minden helyes, idáig. Maga kicsi... mit bánom én? Ellenkezőleg! 
Pozitívan értékelem. Hálát adok Istennek, hogy maga olyan, amilyen, és jellegzetes kicsiségével... 
Nagyon helyes! Amit magától kérek, az is kicsi, kicsi és jellegzetes. Mindenekelőtt: hogy hívják? A 
törpe pincérnő mosolygott, hebegett, végül kinyögte, hogy a neve Emerentia. - Kiváló! - kiáltott fel 
Peeperkorn, hátravetette magát a széken, és karját kinyújtotta a törpe lány felé. Olyan 
hanghordozással kiáltott fel, mintha azt mondaná: Mit akar? Hisz minden nagyszerű rendben van!"�  
- Gyermekem - folytatta komolyan, csaknem szigorúan: -, ez felülmúlja legszebb várakozásaimat. 
Emerentia! Szerényen ejti ki, pedig ez a név, kedves személyével kapcsolatban... egy szó mint száz, 
ez a legvérmesebb reményekre jogosít fel. Méltó rá, hogy az ember eltűnődjék rajta, és szívének 
minden érzelmét feltegye rá... becéző alakban... ért engem, gyermekem: becéző alakban... akár 
Rentiának mondjuk, de Emchen is rendkívül szívderítőn hangzik... a jelen pillanatban habozás 
nélkül Emchen mellett döntök. Tehát Emchen, gyermekem, figyelmezz rám: hozz egy kis kenyeret, 
fiacskám. Pillanat! Megállj! Nehogy félreértés essék közöttünk! Látom aránylag nagy arcodon, 
hogy ez a veszély... Kenyeret, Renzchen, de nem sültet... abból van itt elég, mindenféle alakban. 
Hanem égetettet, angyalom! Isten-kenyeret, tisztát, átlátszót, kicsiny becéző alakom, mégpedig 
üdítésül. Nem tudom, vajon a szó valódi értelmét ... talán szíverősítőt" javasolnék helyette, ha nem�  
fenyegetne az újabb veszély, hogy ezt a közkeletű könnyelmű értelemben ... El... van... intézve... 
Rentia. Elintézve és kizárva. Sőt inkább tartozásunk és szent kötelességünk... A reám háruló 
becsületbeli kötelesség nevében tehát, hogy jellegzetes kicsiségednek, amúgy istenigazából erős 
szívvel... egy genever-t, szerelmem!... örvendezhessek, akartam mondani. Tehát valódi schiedami 
borovicskát, Emerenzchen! Siess és hozz egy pohárkával! - Egy genever, valódi - ismételte a törpe 



nő, egyszer megfordult tengelye körül, abbeli vágyában, hogy a kannáktól megszabaduljon, s azután 
letette őket Hans Castorp asztalára, terítéke mellé, nyilván mert nem akart velük Herr Peeperkor-
nak alkalmatlankodni. Térült-fordult, s megrendelője tüstént megkapta, amit kívánt. A pohárka 
olyan tele volt, hogy a kenyér" körös-körül kicsordult belőle, és lefutott a tányérba. Mynheer�  
Peeperkorn hüvelyk- és mutatóujja közé fogta, és a fénynek emelte.
- Ezennel - mondotta - Pieter Peeperkorn felüdíti magát egy kupicával. - Kis ideig rágta, forgatta 
szájában a gabonapárlatot, azután lenyelte. - Most - monda Mynheer Peeperkorn - felüdült szemmel 
nézem mindannyiukat. - Azzal fölemelte Madame Chauchat kezét az abroszról, ajkához emelte és 
visszatette, de még egy ideig rajta pihentette a magáét. Súlyos egyéniség, sajátos, bár homályos 
férfiú. A Berghof-társaság élénken érdeklődött iránta. Úgy hírlett, nemrégiben visszavonult a 
gyarmati üzleti életből, és biztonságba helyezte vagyonát. Emlegették hágai palotáját, 
scheveningeni nyaralóját. Frau Stöhr pénzmágnes"-nek nevezte (mágnás!! A borzalmas�  
nőszemély!), és ennek alátámasztásául egy gyöngysorra utalt, melyet Madame Chauchat 
visszatérése óta viselt estélyi toalettjeihez, s amely Karoline Stöhr nézete szerint aligha 
értelmezhető a Kaukázuson túli férj gáláns figyelmének, hanem valószínűleg a közös útikasszából"�  
ered. Pislogott hozzá, Hans Castorp felé bökött a fejével, és csalódottságot utánzó gúnyos fintorban 
biggyesztette el ajkát: betegség, szenvedés sem tette finomabbá ordenáré lelkét, és tapintatlanul 
kicsúfolta a fiatalember kínos helyzetét. Hans Castorp jól tartotta magát. Kijavította Karoline 
baklövését, méghozzá nem is szellemtelenül. - Elszólta magát - mondotta. - Pénzmágnás. De 
mágnes se rossz, mert Peeperkorn nyilván nagy vonzerővel rendelkezik. Engelhart kisasszonynak is 
kitűnően színlelt egykedvűséggel válaszolt, mikor a tanárnő, halványan pirulva, sanda mosollyal és 
tekintetét kerülve megkérdezte, hogy tetszik neki az új vendég. Mynheer Peeperkorn elmosódott�  
személyiség" - mondotta: föltétlenül személyiség, de elmosódott. A jellemzés pontos és találó 
mivolta tárgyilagosságra, tehát lelki nyugalomra vallott, s kihúzta a tanárnő alól a gyékényt. Amikor 
aztán Ferdinand Wehsal a maga elkínzott módján valami megjegyzést tett Madame Chauchat 
visszatérésének váratlan körülményeire, Hans Castorp bebizonyította, hogy van pillantás, amely 
egyértelmű pontosságában egy hajszálnyit sem marad el a legtagoltabb szó mögött. Nyomorult!" -�  
mondta a pillantás, amellyel a mannheimit végigmérte; úgy mondta ezt, hogy kizárta a 
félremagyarázásnak minden lehetőségét, s Wehsal el- és felismerte a pillantás értelmét, zsebre 
vágta, még bólintott is hozzá, hibás fogsorát kissé megmutatva - de azért attól fogva mégis letett 
róla, hogy közös sétáikon Naphtával, Settembrinivel meg Fergével ő cipelje Hans Castorp felöltőjét. 
Isten nevében, maga is tudta vinni, sőt,
szívesebben vitte, csak szánalomból engedte át olykor a szerencsétlennek. Mindez azonban, ugye, 
senkit sem téveszt meg körünkben: tisztában vagyunk vele, hogy Hans Castorpot súlyosan 
érintették e visszaérkezés váratlan körülményei, mert semmivé tették mindazt, amivel a farsangi 
kalandja tárgyával való viszontlátásra lelkileg felkészült. Helyesebben: fölöslegessé tették 
előkészületeit, és ez volt a megszégyenítő a helyzetben. Szándékai a lehető legtapintatosabbak, 
legóvatosabbak voltak, szó sem volt semmiféle otromba szertelenségről. Esze ágában sem volt 
például, hogy kimenjen Clawdiáért az állomásra - még szerencse, hogy ezt az ötletet elhessegette 
magától! Általában teljességgel bizonytalannak látszott, hogy egy asszony, akit betegsége korlátlan 
szabadsággal ruházott föl, egyáltalán hajlandó lesz-e emlékezni egy távoli, idegen nyelvű, maskarás 
éjszaka fantasztikus eseményeire, vagy kívánatosnak fogja-e tartani, hogy közvetlenül 
emlékeztessék rá. Nem, semmi tolakodás, semmi esetlen követelődzés! Még ha megengedjük is, 
hogy a ferde szemű beteggel való kapcsolata lényegében messze túlment a nyugati értelem és 
modor határain: formailag meg kell óvni a tökéletes civilizáltságot, sőt, pillanatnyilag még a 
feledékenység látszatát is. Gavalléros köszöntés egyik asztaltól a másikig - egyelőre csak ennyit! 
Azután, egy későbbi alkalommal, udvariasan odalép hozzá, s könnyedén megkérdi, hogy s mint 
ment a sora azóta... És az igazi viszontlátás talán majd a maga idején adódik mindebből, a 
tartózkodó lovagiasság jutalmaképpen. Ám ez a tapintatos finomság, mint mondottuk, teljesen 
fölöslegessé vált, mert nem volt többé önkéntes, tehát érdemnek sem volt tekinthető. Mynheer 
Peeperkorn jelenléte nagyon is alaposan kikapcsolta minden olyan taktika lehetőségét, amely nem a 
legnagyobb tartózkodásban állt volna. Hans Castorp a megérkezés estéjén páholyerkélyéből látta, 



ahogy a szán lépésben kaptatott fel a kanyarban, bakján a kocsi mellett a maláj komornyik ült, 
prémgalléros kabátba bújtatott, sárga bőrű emberke, fején keménykalap, a főülésen pedig Clawdia 
oldalán az idegen, szemébe húzott kalappal. Aznap éjjel Hans Castorp keveset aludt. Reggel 
különösebb nehézségek nélkül sikerült megtudnia a meghökkentő útitárs nevét, s ráadásul még azt 
is, hogy a két újonnan érkezett vendég az első emelet szomszédos, kiváltságos lakosztályait foglalta 
el. Azután a reggeli következett, Hans Castorp jókor lement, s meglehetős sápadtan ült a helyén, az 
üvegajtó csapódására várakozva. De a csörömpölő csapódás elmaradt, Clawdia nesztelenül vonult 
be, mert mögötte Mynheer Peeperkorn csukta be az ajtót; szélesen, tekintélyesen, sugárzó magas 
homloka, hatalmas feje körül fehér hajlobogással - így lépett be útitársnője nyomán, aki jól ismert 
macskalépteivel, fejét előretolva közeledett asztalához. Igen, ő volt az, változatlanul. Hans Castorp 
önfeledten, programellenesen fogta át álmatlan pillantásával. Ugyanaz volt nem holmi művészi 
frizurába tornyozott, hanem egyszerű fonatban feje köré fektetett vörösszőke haja, sztyeppi�  
farkasszeme", tarkója gömbölyded hajlása, ajka, mely teltebbnek látszott, mint amilyen a 
valóságban volt, hála a járomcsont sajátosan domborodó alakulatának, amely orcáját bájosan 
beesetté tette... Clawdia!" - gondolta Hans Castorp megborzongva; s azután szemügyre vette a�  
váratlan útitársat; ez alkalommal gúnyosan, dacosan vetette föl fejét a hollandus álarc-
nagyszerűségének láttán, és buzdította szívét, nevessen bátran a jelenlegi tulajdonjog 
pöffeszkedésén, amelyet bizonyos múltbeli események igen különös fényben tüntetnek föl: igen, 
valóban bizonyos múltbeli események, nem ködösen bizonytalanok, például a dilettáns olajfestés 
területére esők, mint amilyenek őt, Hans Castorpot annak idején nyugtalanították... Azt a szokását is 
megtartotta Madame Chauchat, hogy leülés előtt a terem felé fordult, és mintegy megmutatkozott a 
közönségnek; s Peeperkorn támogatta ebben, amennyiben kissé oldalvást háta mögött állva kivárta, 
míg a kis szertartás lebonyolódik, és csak aztán ült le az asztal végére Clawdia mellé. Nem lett 
semmi a gavalléros köszöntésből egyik asztaltól a másikig. Clawdia tekintete a megmutatkozásnál"�  
átsiklott Hans Castorp és tájéka fölött a terem távolabbi részeibe; a következő éttermi találkozásnál 
ugyanez történt; s minél több étkezés telt el anélkül, hogy pillantásuk találkozott volna - kivéve, 
hogy Madame Chauchat-é vakon, közömbösen súrolta Hans Castorpot, ha étkezés közben egyszer-
egyszer hátrafordult -, annál illetlenebbé vált a gavalléros köszöntés alkalmazása egyáltalán. Az esti 
rövid társas élet tartama alatt az útitársak a kis szalonban tartózkodtak; egymás mellett ültek a 
kanapén asztaltársaikkal, és Peeperkorn, kinek nagyszabású arca bíborvörösen ütött el lobogó haja, 
hosszú szakálla fehérségétől, kiitta a palack vörös bort, amelyet estebédhez szolgáltatott fel 
magának. Minden főétkezéshez megivott egy üveggel, néha másféllel vagy kettővel is, nem szólva a 
kenyériről, melynek élvezetét már a reggelinél kezdte. A királyi férfiú nyilván rendkívüli mértékben�  
rászorult a felüdítésre. Extra erős kávéval is üdítette magát többször napjában, nagy csészéből itta 
nemcsak reggel, hanem ebédnél is - nem az étkezés után, hanem közben, a borral váltogatva. Amint 
Hans Castorp füle hallatára magyarázta: mindkettő jó a láz ellen - üdítő hatásától eltekintve is igen 
jó a trópusi váltóláz ellen, amely már ottlétének második napján több órára szobához, ágyhoz 
láncolta. Behrens tanácsos negyednapos hideglelésnek nevezte, mivel átlag négy naponként támadta 
meg a hollandust, előbb vacogás, majd forróság, végül izzadás alakjában. Állítólag a lépe is duzzadt 
volt tőle.
VINGT ET UN
Így telt el valamennyi idő - talán három vagy négy hét, a magunk részéről ennyinek becsüljük, 
mivel Hans Castorp ítéletére, időérzékére semmiképp sem bízhatjuk magunkat. Tovatűntek, s nem 
érleltek újabb változást, csupán hősünkben érleltek szokássá váló dacot: duzzogott az előre nem 
látott körülményekre, amelyek érdemszerzéssel sem járó tartózkodást követeltek tőle, haragudott 
arra a körülményre, amely magamagát Pieter Peeperkornnak nevezte, ha pálinkát ivott, haragudott 
ennek a királyi, súlyos és homályos embernek a zavaró jelenlétére - mert valóban sokkal 
otrombábban volt zavaró, mint ahogy például Settembrini úr zavart" ama régi időkben. Hans�  
Castorp szemöldöke közé dacos, kedvetlen redők vésődtek függőlegesen, s ezek árnyékából 
szemlélte ötször napjában a hazatért beteget - boldogan persze, hogy egyáltalában szemlélheti, s 
telve lekicsinyléssel ama pöffeszkedőn jelenvaló iránt, aki nem sejti, milyen furcsa színben tünteti 
föl a múlt. Egyik este, ahogy ez néha megtörténik, a társas együttlét minden különösebb ok nélkül a 



szokottnál élénkebben alakult a hallban meg a társalgókban. Muzsikáltak, egy magyar diák tüzes 
cigánynótákat hegedült, utána Behrens tanácsos, aki Krokowski doktorral szintén megjelent egy 
negyedórácskára, megkért valakit, hogy a zongora mélyebb oktávjain játssza a zarándokok dalát a 
Tannhauser-ből, ő maga pedig mellette állva a felső billentyűket kefével ütögette, és ily módon a 
hegedű kísérő figuráit parodizálta. Ezen sokat nevettek, megtapsolták a tanácsost, aki önnön 
csintalanságát jóindulatú fejcsóválással tudomásul véve, csakhamar elhagyta a közös helyiséget. A 
társas élet azonban nem szakadt meg, tovább muzsikáltak, anélkül, hogy a jelenlevők feszült 
érdeklődését követelték volna a produkciók számára; némelyek dominóztak, bridzseztek, 
iszogattak, az ismert játékokkal szórakoztak, diskuráltak. A jó orosz asztal társasága is elvegyült a 
hallban, zongoraszobában üldögélő csoportok közé. Mynheer Peeperkornt is hol itt, hol ott látták - 
lehetetlen volt őt nem látni, fenséges feje minden környezetből kimagaslott, királyi súlyával és 
jelentékenységével mindenkit lehengerelt; a körülötte állókat eredetileg talán csak gazdagságának 
híre vonzotta oda, de aztán már személyiségén csüngtek, és bátorítón, önfeledten bólogattak feléje; 
lenyűgözte őket fakó szeme a hatalmas homlokbarázdák alatt, érdeklődésüket felcsigázták 
nyomatékos, hosszú körmű karmestergesztusai, és a legkisebb csalódást sem érezték amiatt, hogy a 
gesztusokat érthetetlenül szaggatott, homályos és minden tekintetben hasznavehetetlen 
kinyilatkoztatások követték. Ha mármost e körülmények között Hans Castorp után nézünk, az író- 
és olvasószobában leljük őt, abban a társas helyiségben, amelyben hajdan (ez a hajdan" bizonytalan;�  
elbeszélő, hős és olvasó egyaránt nincsen teljesen tisztában elmúltságának fokával) nagy 
jelentőségű értesüléseket szerzett az emberiség haladásának megszervezéséről. Idebenn csendesebb 
volt, rajta kívül csak kevesen üldögéltek a szobában. Valaki az egyik kettős íróasztalnál írt, a 
villamos függőlámpa fényében. Egy hölgy, orrán két csíptető, a könyvtárszekrénynél ülve egy 
illusztrált kötetben lapozgatott. Hans Castorp újságot olvasott a zongoraszobába vezető átjáró 
közelében, háttal az ajtófüggönynek, egy széken ült, amelyet ott talált, magas, egyenes támlájú, 
karfa nélküli, bársonyhuzatú reneszánsz széken, ha az olvasó netán erre is kíváncsi. Azaz: úgy 
tartotta újságját, ahogyan tartani kell, ha az ember olvassa, de nem olvasott, hanem oldalt billentett 
fejjel fülelt a szomszéd szobában folyó társalgással átszőtt muzsikálásra, komoran összevont 
szemöldöke pedig arra engedett következtetni, hogy még erre is csupán fél füllel figyelt, gondolatai 
zenétlen utakat jártak, a csalódás tövises útjait - a csalódást bizonyos körülmények okozták, melyek 
egy hosszú várakozási időt magára vállaló fiatalembert e várakozási idő végeztével csúful bolonddá 
tartottak -; a dac keserű útjait járta, s bizonyára nem volt már messze attól az elhatározástól, meg az 
elhatározás megvalósításától, hogy az újságot letegye a véletlen és kényelmetlen székre, kimenjen a 
hallba vezető ajtón, és az elrontott társas együttlétet felcserélje páholyerkélye fagyos-csípős 
magányával, kettecskén Maria Mancinival. - És az unokafivére, Monsieur? - kérdezte egy hang 
mögötte, a feje fölött. Elbűvölő hang volt Hans Castorp fülének, mert ez a fül - hiába - úgy volt 
megalkotva, hogy szélsőségesen kellemesnek érzékelje a hang fanyarédes fátyolosságát - igen, a 
kellemetesség szélsőséges netovábbja volt ez a számára; az a hang volt, amely réges-régen egyszer 
azt mondotta: Szívesen... Aztán vigyázz, nehogy eltörd!" Lenyűgöző, sorsszerű hang volt, és ha�  
Hans Castorp jól értette, Joachimról kérdezősködött. Lassan lebocsátotta újságját, és arcát kissé 
följebb emelte, hogy feje csak búbjával, a hajforgónál érintette a szék meredek támláját. Egy 
pillanatra még a szemét is behunyta, de nyomban megint kinyitotta, és rézsűt fölfelé tekintett, abba 
az irányba, amelyet feje tartása szabott pillantásának, valahová a semmibe. A jó fiú - az ember 
szinte azt mondhatná - arckifejezésében volt valami látnoki, valami alvajáró. Kívánta, bárcsak 
megismételné kérdését a hang, ez azonban nem történt meg. Így azonban még abban sem volt 
bizonyos Hans Castorp, vajon mögötte áll-e még a hang tulajdonosa, amikor hosszú idő múltán, 
furcsán késlekedve, halkan válaszolt:
- Meghalt. A síkföldön szolgált és belehalt.
Maga is észrevette, hogy meghalt" volt az első jelentős szó, mely kettejük közt újra esett. Azt is�  
észrevette, hogy Clawdia, Hans Castorp anyanyelvének fogyatékos ismerete miatt, az 
együttérzésnek túlságosan könnyed kifejezéseit választotta, amikor mögötte-fölötte így szólt:
- Ó, jaj. Ez nagy kár. Egészen meghalt, és eltemették? Mikor?
- Már jó ideje. Az anyja levitte magával. Harcos-szakálla nőtt. A sírja fölött három tisztelgő sortüzet 



adtak le.
- Megérdemelte. Derék fiú volt. Sokkal derekabb, mint mások, mint egyesek.
- Igen, derék fiú volt. Rhadamanthys mindig a vakbuzgalmát emlegette. De a teste mást akart. 
Rebelio carnis, így mondják a jezsuiták. Mindig testies hajlandóságú volt, a szó tiszteletre méltó 
értelmében. De a teste eltűrte, hogy tiszteletre nem méltó elemek hatoljanak belé, és fittyet hányt a 
vakbuzgalmának. Egyébként erkölcsösebb, hogy az ember elveszítse magát, és elpusztuljon, mint 
az, hogy őrizze magát.
- Látom, egyesek még mindig filozofáló mihasznák. Rhadamanthys? Ki az?
- Behrens. Settembrini nevezi így.
- Ahá, Settembrini, tudom. Az az olasz itten... Nem szerettem. Nem volt emberi. (A hang ezt a szót 
é-émberi"-nek ejtette, lustán, merengve elnyújtotta.) Fennhéjázó volt. (A fennhéjázó" második� �  
szótagját hangsúlyozta.) Már nincs itt? Buta vagyok. Nem tudom, mi az: Rhadamanthys. - Valami 
humanista dolog.
- Settembrini elköltözött. Sokat filozofálgattunk ezekben az időkben, vele meg Naphtával.
- Ki az a Naphta?
- Settembrini úr ellenlábasa.
- Ha az ellenlábasa, akkor szívesen megismerkednék vele. De nem mondtam, hogy az unokaöccse 
meghal, ha megpróbál katona lenni a síkföldön?
- Igen, te tudtad előre.
- Mi jut eszébe!
Hosszú hallgatás. Hans Castorp nem vont vissza semmit. Várt, feje búbját a szék meredek hátának 
támasztva, látnoki pillantással várt a hang újra-felhangzására, megint nem tudván bizonyosan, vajon 
ott van-e még mögötte: attól tartott, a szaggatott muzsikálás a szomszéd szobában elnyelte a netán 
távolodó léptek neszét. Végre mégis megszólalt újra:
- És Monsieur az unokaöccse temetésére sem utazott le? Hans Castorp így válaszolt:
- Nem, itt búcsúztam el tőle, mielőtt lezárták, amikor mosolyogni kezdett. Nem is képzeled, milyen 
hideg volt a homloka.
- Már megint! Hogy szabad így beszélni egy hölggyel, akit az ember alig ismer?
- Beszéljek talán humanistán, nem pedig emberin? - Önkéntelenül ő is álmosan megnyújtotta a szót, 
olyasformán, mint mikor valaki nyújtózkodik és ásít. - Quelle hlague!.. [1] És közben mindig itt 
volt?
- Igen. Vártam.
- Mire?
- Rád.
Feje fölött kacagás hangzott, s a kacagással együtt ez a szó: Bolond!" - Énrám? Biztosan nem�  
engedtek el.
- De igen. Behrens egyszer elengedett volna, dühében. De az csak orv elutazás lett volna. Mert a 
régi hegeken kívül, tudod, amik még iskolás koromból származnak, itt van még a friss góc, amit 
Behrens talált, és ami a lázamat okozza.
- Még mindig lázas?
- Igen, egy kicsit. Majdnem mindig. Változik. De nem váltóláz.
- Des allusions? [2]
Nem válaszolt. Komoran összevonta szemöldökét látnoki pillantása fölött. Egy idő múlva 
megkérdezte:
- És te hol jártál? Egy kéz csapott a szék támlájára.
- Mais c'est un sauvage!... [3] Hogy hol voltam? Mindenütt. Moszkvában (a hang Muoszkvá"-nak�  
ejtette, hasonló lusta nyújtással, mint az é-émberi"-t), Bakuban, német fürdőkben,�  
Spanyolországban.
- Úgy, Spanyolországban. Milyen volt?
- Közepes. Az utak rosszak. Az emberek fél-szerecsenek. Kasztília kopár és dermedt. A Kreml 
szebb, mint az a kastély vagy kolostor ott a hegy alatt...
- Az Escorial.



- Igen, Fülöp palotája. É-émbertelen palota. Nekem tetszett sokkal jobban a népi tánc Katalóniában, 
a Sardana, dudaszóra. Én is táncoltam. Mindenki összefogódzik, és járják körbe-karikába. Tele az 
egész tér. C'est charmant [4] É-émberi. Vettem magamnak kicsi kék sapkát, amilyent ott minden 
férfi és fiú visel, majdnem fez, úgy hívják: boina. Fekvőkúrában viselem, meg egyébként is. 
Monsieur majd eldönti, jól áll-e.
- Melyik Monsieur?
- Ez itt a széken.
- Azt hittem, Mynheer Peeperkorn.
- Ő már döntött. Azt mondja, elragadóan áll.
- Azt mondta? Végig kimondta? Befejezte a mondatot, és meg is lehetett érteni?
- Á, úgy látom, valaki rosszkedvű. Valaki szeretne kajánul gúnyolódni, epésen. Valaki megpróbál 
kifigurázni embereket, akik sokkal nagyobbak és jobbak és é-émberibbek, mint az illető, együtt a... 
avec son ami bavard de la Méditerranée, son maítre grand parleur.. . [5] De nem engedem, hogy a 
barátaimat...
- Megvan-e még a belső portrém? - vágott a szavába Hans Castorp mélabúsan. A hang felkacagott.
- Utána kellene néznem.
- Én itt hordom a tiédet. Azonkívül a sublótomon van egy kis állvány, azon tartom éjszaka, és... 
Nem fejezte be. Peeperkorn állt előtte. Kereste útitársnőjét; az ajtófüggönyön át belépett, és megállt 
annak a széke előtt, akivel hátulról társalogni látta; megállt, mint a torony, mégpedig olyan 
közvetlenül Hans Castorp lába előtt, hogy a fiatalember, akit alvajárása nem akadályozott annak 
felismerésében, hogy most fel kell állni, és udvariasnak kell lenni, csak nagy nehezen tudott 
kettejük között feltápászkodni székéből; oldalvást siklott le róla, olyasformán, hogy végül a 
szereplő személyek háromszöget alkottak, és közrefogták a széket. Madame Chauchat teljesítette a 
civilizált Nyugat egyik modorbeli követelményét, és bemutatta egymásnak az urakat". Régi�  
ismerős, mondotta Hans Castorpról - még előző itt-tartózkodása idejéből. Herr Peeperkorn léte nem 
szorult magyarázatra. Madame Chauchat megnevezte, a hollandus a fiatalemberre szegezte 
pillantását figyelmesen elmélyülő homlok- és halántékbarázdái bálványszerű arabeszkjei alól, és 
kezét nyújtotta, melynek háta szeplős volt; tengerészkapitány keze, gondolta Hans Castorp, ha a 
körömdárdákat figyelmen kívül hagyjuk. Először került most közvetlenül Peeperkorn súlyos 
személyiségének hatókörébe (személyiség"! - az embernek szüntelenül eszében járt ez a szó�  
Peeperkorn láttára; az ember egyszerre megértette, hogy mi az a személyiség, ha őt megismerte, mi 
több: szentül hitte, hogy egy személyiség nem is lehet másmilyen, mint ő); és ingatag fiatalságát 
valósággal agyonnyomta e széles vállú, piros arcú, fehér lobogású hatvan év, fájdalmasan tépett 
ajkával és szakállával, mely hosszan, gyéren lógott le paposan zárt mellényére. Egyébként 
Peeperkorn maga volt a megtestesült szívélyesség.
- Uram... - mondotta - föltétlenül. Nem, nem, engedje meg... minden tekintetben! Ma este 
megismerkedem önnel... bizalomgerjesztő fiatalemberrel ismerkedem meg személyében... tudatosan 
cselekszem ezt, uram, szívvel-lélekkel benne vagyok. Ön tetszik nekem, uram... kérem! El van 
intézve. Szimpatikus. Ellentmondásról szó sem lehetett. Karmestermozdulatai túlságosan 
parancsolok voltak: Hans Castorp tetszett neki. És ebből következtetéseket vont le, melyeket 
utalásokban közölt, útitársnője pedig készségesen, értelemszerűen kiegészített.
- Gyermekem - mondotta -, minden rendben van. De mi lenne, ha... Kérem, értsenek meg jól. Az 
élet rövid, képességünk pedig, hogy megfeleljünk követelményeinek... hiába, így van ez... Ezek 
tények, gyermekem. Törvények. Kér-lel-he-tetlen törvények. Egyszóval, gyermekem, egy szó mint 
száz... - Elhallgatott, kifejező, várakozó mozdulattal, mintegy elhárítván a felelősséget, ha itt 
útmutatása ellenére netán súlyos hibát követnének el. Madame Chauchat-nak nyilván volt benne 
gyakorlata, hogy félszóból is megértse kívánságait. Így válaszolt:
- Miért ne? Még együtt maradhatnánk egy kis ideig, talán kártyapartit szervezhetnénk, és 
megihatnánk egy üveg bort. Miért áll itt? - fordult Hans Castorphoz. - Mozduljon! Nem maradunk 
hármasban, társaság kell ide. Ki van még lenn a szalonban? Hívja meg, akit talál! Hozza le 
ismerőseit az erkélyekről. Mi is szólunk Ting-Fu doktornak az asztalunktól. Peeperkorn a kezét 
dörzsölte.



- Abszolúte! - mondta. - Perfekt! Kiváló! Siessen, fiatal barátom! Fogadjon szót! Kört alkotunk. 
Játszunk, eszünk, iszunk. Érezzük majd, hogy... Abszolúte, fiatalember! Hans Castorp liften ment 
föl a második emeletre. Bekopogott A. K. Fergéhez, s Ferge a maga részéről elhívta Ferdinand 
Wehsalt meg Albin urat a kerti fekvőcsarnokból. Paravant államügyészt és a Magnus házaspárt még 
a hallban találták, Frau Stöhrt meg Kleefeld kisasszonyt a társalgóban. Ott azután a középső csillár 
alatt nagy játékasztalt állítottak fel, körülvették székekkel meg kis felszolgáló-asztalkákkal. 
Mynheer figyelmesen felhúzott homlokarabeszkjei alól fakó, udvarias pillantással köszöntött 
minden újonnan érkező vendéget. Végül is tizenketten telepedtek az asztal köré, Hans Castorp a 
méltóságteljes vendéglátó és Clawdia Chauchat közé; kártyát, játékpénzt kerítettek, mert abban 
állapodtak meg, hogy néhány parti vingt et un"-t fognak játszani, és Peeperkorn a maga�  
jelentőségteljes módján odahívta a törpe felszolgáló lányt, és bort rendelt, kilencszázhatos fehér 
Chablis-t, egyelőre három butéliával, s hozzá édességet, ami cukrozott déligyümölcsöt, desszertet 
csak tudnak keríteni. A jó falatok felszolgálását örvendező kézdörzsöléssel fogadta, érzelmeit 
jelentékenyül szaggatott szavakkal is igyekezett kifejezni, és ez teljes mértékig sikerült, már 
amennyiben személyisége általános hatását vesszük tekintetbe. Mindkét kezét szomszédai 
alsókarjára helyezte, fölemelte dárdahegyű mutatóujját, és átfogó eredménnyel követelt odaadó 
figyelmet a talpas poharakban csillogó bor gyönyörű aranyszínének, a malagaszőlőre kristályosodó 
cukornak, meg egy bizonyos fajta apró sós-mákos perecnek, amelyet isteninek nevezett, és 
parancsoló karmestermozdulattal csírájában fojtott el minden ellentmondást, amely az erős szó ellen 
netán ébredezett. Elsőnek ő tartotta a bankot, de csakhamar átadta Albin úrnak, mivel ez az 
elfoglaltság - ha helyesen értelmezték szavait - akadályozta a körülmények zavartalan élvezetében. 
A
játék hazárd volta szemlátomást mellékes volt neki. Felfogása szerint babba játszottak, a legkisebb 
tétet ötven rappen"-ban szabták meg; de a résztvevők nagy részének már ez is igen sok volt,�  
Paravant államügyész és Frau Stöhr hol elsápadt, hol kivörösödött izgalmában, kivált az utóbbi 
vergődött görcsökben, valahányszor olyan kérdés merült föl, hogy tizennyolcra még bevágjon"-e.�  
Hangosan felvisított, ha Albin úr jeges rutinnal odavetett neki egy lapot, amelynek nagysága csúffá 
tette vállalkozását, és Peeperkorn szívből nevetett rajta.
- Visítson, Madame, visítson! - mondotta. - Visítása metsző és életteli, a legmélyebb... Igyék, üdítse 
fel szívét újabb... - És töltött neki, töltött szomszédainak és önmagának, újabb három butéliával 
rendelt, és koccintott Wehsallal meg a belsőleg elsivárodott Frau Magnusszal, mert úgy látta, ők 
ketten szorulnak rá leginkább a fölélénkítésre. Az arcok hamarosan egyre jobban kipirultak a 
valóban kitűnő bortól, kivéve Ting-Fu doktorét, mely változatlanul sárga maradt, és feketeborostyán 
hasított patkányszem villogott ki belőle; a kínai lopva kuncogott, és igen nagyban játszott, orcátlan 
szerencsével. Mások sem akartak elmaradni mögötte. Paravant államügyész ködbe borult szemmel 
kihívta a sorsot, tíz frankot tett egy mérsékelten reménykeltő lapra, elsápadva befuccsolt" és - mivel�  
Albin úr egy kezében levő ászba vetett csalóka bizodalmában megdupláztatta valamennyi tétet - 
kétszeresen nyerte vissza pénzét. Ezek a megrendülések nem szorítkoztak közvetlenül arra a 
személyre, aki önmagának okozta őket. Az egész kör részt vett bennük, még Albin úr is kevéssé 
uralkodott izgalmán, pedig hideg körültekintésben a montecarlói Kaszinó crompíer-jaival 
vetekedett, ahol saját állítása szerint törzsvendég volt. Hans Castorp is magasba játszott, Kleefeld 
kisasszony és Madame Chauchat sem maradt el. Áttértek a tour"-okra, chemint játszottak, majd a�  
veszélyes Diffé-rence"-ot. Öröm- és kétségbeesés-kitörések követték egymást, dührohamok�  
váltakoztak hisztériás nevetőgörcsökkel, mindezt a csélcsap szerencse okozta idegfeszültség idézte 
elő, s e kitörések egytől egyig valódiak, őszinték voltak, magának az életnek forgandósága sem 
idézhetett volna elő egyebet. Mégsem csakis, sőt nem is elsősorban a játék meg a bor idézte elő a 
kis kör lelki nagyfeszültségét, a felhevült arcokat, táguló, fényes szemeket, meg azt, amit talán 
leginkább erőlködő, lélegzetelállító figyelemnek, a pillanatra való szinte fájdalmas 
összpontosulásnak nevezhetnénk. Nem, mindez inkább egy jelenlevő uralkodói személynek, a 
vendégek körében időző személyiség"-nek, azaz Mynheer Peeperkornnak a hatására volt�  
visszavezethető: ő tartotta a vezetést gesztusokban gazdag kezében, s a jelenlevőket megnyűgözte, 
elvarázsolta hatalmas arca színjátékával, homloka monumentális redőzete alól sugárzó fakó 



pillantásával, szavával meg pantomimikája nyomatékos erejével. Mit mondott? Rendkívül 
homályosan nyilatkozott, s minél többet ivott, annál homályosabban. Mégis csüngtek ajkán, 
mosolyogva, felrántott szemöldökkel bólogatva meredtek a karikára, melyet mutatóujja 
hüvelykjével alkotott, míg megmaradt három ujja dárdahegyűn fölfelé meredt, s királyi arcában 
ékesszólón dolgoztak az izmok; igen, a körében ülők fenntartás nélkül vetették magukat egy érzelmi 
szolgálatba, mely messze felülmúlta az odaadó szenvedélynek azt a mértékét, amit ezek az emberek 
máskor megszoktak s magukra vállaltak. Némelyek erejét valóban meghaladta ez a szolgálat. Frau 
Magnus mindenesetre rosszul lett. Kis híján elájult, de nem volt hajlandó szobájába vonulni, beérte 
azzal, hogy végigdőlt a díványon, homlokára vizes asztalkendőt tétetett, és némi pihenés után 
visszatért a körbe. Peeperkorn szerint a hiányos táplálkozás volt az oka elpilledésének. 
Jelentékenyen szaggatott szavakkal, mutatóujját intőn fölemelve, ilyen értelemben nyilatkozott. 
Enni kell, tisztességesen kell táplálkozni, hogy az ember megfelelhessen az élet követelményeinek, 
közölte a jelenlevőkkel - és erősítő harapnivalót rendelt a társaságnak, hideg húst, felvágottat, 
nyelvet, libamellet, sültet, kolbászt, sonkát; a zsíros ínyencségekkel megrakott tálak, vaj 
golyócskákkal, hónaposretekkel, petrezselyemmel díszítve, pompás virágágyakhoz hasonlítottak. 
Noha a rövid idővel azelőtt elfogyasztott vacsora bőséges és tápláló mivoltát nem is kell külön 
hangsúlyoznunk, mindenki örömest rakta meg tányérját a jó falatokkal; ámde Mynheer Peeperkorn 
néhány harapás után kijelentette, hogy mindez firlifánc" - méghozzá olyan dühvel jelentette ki,�  
amelyből kiviláglott uralkodói természetének aggasztó kiszámíthatatlansága. Igen, valósággal 
dühbe gurult, amikor valaki védeni merészelte a lakomát; hatalmas feje megdagadt, öklével az 
asztalra csapott, és átkozott himmi-humminak nevezte az egészet; mire a többiek csüggedten 
elhallgattak, mert elvégre is Mynheer Peeperkornnak, mint vendéglátó gazdának és 
adományozónak, jogában állt megítélni a maga adományait. Egyébként dühe, ha érthetetlen volt is, 
nagyszerűen illett hozzá, amint Hans Castorp kénytelen-kelletlen megállapította. Nem torzította el, 
nem kisebbítette, sőt a maga érthetetlenségében - mert arra senki sem vetemedett lelke mélyén, 
hogy dühét az elfogyasztott bor mennyiségeivel összefüggésbe állítsa - olyan fenségesen, királyian 
hatott, hogy mindenki meghunyászkodott, és óvakodott tőle, hogy akár egy falatot is elfogyasszon a 
becsmérelt húsneműekből. Madame Chauchat-nak azonban sikerült lecsendesítenie útitársát. 
Megsimogatta az asztalon fekvő széles kapitánykezét, és hízelkedve javasolta, hogy rendelhetnének 
valami mást, netán egy meleg fogást, ha úgy kívánja, és ha a főszakács még hajlandó elkészíteni.
- Gyermekem - monda Mynheer Peeperkorn - ... helyes. - És minden erőlködés nélkül, 
méltóságteljesen megteremtette az átmenetet súlyos dührohamából a higgadtságba, megcsókolván 
Clawdia kezét. Kijelentette,
hogy tojáslepényt óhajt magának s övéinek, az egész társaságnak: kiváló omelette aux jines herbes-
et, hogy megfelelhessenek az élet követelményeinek. A megrendeléssel együtt egy százfrankos 
bankót küldött le a konyhára, hogy a személyzetet rábírja pihenője megszakítására. Jó hangulata 
teljesen helyreállt, amikor a zölden erezett kanárisárga, gőzölgő étel több tálon megjelent, vaj és 
tojás lágy, meleg illatát terjesztvén a szobában. Hozzáláttak mindközönségesen, Peeperkorn maga is 
evett, s közben őrködött mindnyájuk élvezete fölött, szaggatott szavakkal és kényszerítő 
karmestermozdulatokkal buzdítva mindenkit Isten adományának figyelmes, sőt ájtatos 
méltánylására. Hollandi genever-pálinkát rendelt hozzá, mindenkinek kivétel nélkül, és 
rákényszerítette vendégeit, hogy feszült áhítattal fogyasszák el a tiszta, átlátszó nedűt, melynek 
egészséges gabonaszagába enyhe, finom borókaillat vegyült. Hans Castorp rágyújtott. Madame 
Chauchat is egymás után szívta a szopókás cigarettákat, amelyeket kényelmi okokból kitett maga 
elé az asztalra, robogó trojkával díszített orosz lakkszelencében; Peeperkorn nem hibáztatta, hogy 
szomszédai átengedik magukat a dohányzás élvezetének, ő maga azonban nem gyújtott rá, sohasem 
dohányzott. Ha hallgatói helyesen értelmezték nyilatkozatait, akkor véleménye szerint a dohányzás 
már azokhoz a túlságosan kifinomult élvezetekhez tartozott, amelyeknek hódolata csorbítja az élet 
egyszerű adományainak méltóságát - amaz adományok és követelmények méltóságát, amelyeknek 
már amúgy is alig tudunk megfelelni érzelmi erőnkkel.
- Fiatalember - szólt Hans Castorphoz, lenyűgözve őt fakó pillantásával, karmestermozdulatával -, 
fiatalember: az egyszerűt! A szentet! Helyes... megértett engem. Egy üveg bor, gőzölgő tojásétel, 



tiszta gabonanedű... előbb csak élvezzük ezt, merítsük ki, tegyünk neki eleget, mielőtt... Abszolúte, 
uram. El van intézve. Ismertem személyeket, férfiakat és nőket, kokainevőket, hasisélvezőket, 
morfinistákat... Helyes, édes barátom! Perfekt! Ám tegyék! Ne korholjunk, ne ítélkezzünk. De ami 
ezt megelőzné, a nagy, az egyszerű, az Istentől való, annak ezek az emberek mindenestül... El van 
intézve, édes barátom. Elítélem. Elvetem. Mindenestül adósai maradtak! Akárhogy hívják, 
fiatalember... Helyes, tudtam már, de elfelejtettem... jegyezze meg, nem a kokainban, nem az 
ópiumban, nem a bűnös szenvedélyben rejlik az igazi bűn. Az igazi, a megbocsáthatatlan... 
Elhallgatott. Hatalmasan, szélesen fordult szomszédjához, erő- és kifejezésteljes némaságban, 
amely megértésre kényszerítette hallgatóit, mutatóujját intőn fölemelve; szája szabálytalanul, 
tépetten nyílt meg kissé sebesre borotvált csupasz, vörös felső ajka alatt, fehér lobogástól körülvett 
kopár homlokának lineáris redőzete felhúzódott, kicsiny, fakó szeme kitágult, és Hans Castorp 
rémületet vélt benne felfedezni, igen, megrémült a bűntől, a szörnyű nagy vétektől, a 
megbocsáthatatlan emberi csődtől, amelyre célzott, s amelyet teljes borzalmasságában kell 
fölmérni: így szólt homályos uralkodói jellemének teljes lenyűgöző erejével adott parancsa... 
Rémület, gondolta Hans Castorp, tárgyi, objektív természetű rémület, de azért némi személyes 
rémület is vegyül belé, reá magára, a királyi férfiúra vonatkozó - vagyis szorongás, de nem 
kicsinyes és csekély szorongás, hanem páni félelem lobbant föl szemében egy pillanatra, és Hans 
Castorp olyannyira tekintélytisztelő hajlamú volt, hogy ez a felismerés megrendítette - annak 
ellenére, hogy bizonyos okoknál fogva nyilván ellenséges érzületek kelhettek volna benne Madame 
Chauchat fenséges útitársával szemben.
Lesütötte szemét és bólintott, hogy méltóságteljes szomszédjának megszerezze a megértés 
elégtételét. - Ez bizony igaz - válaszolta.
- Valószínűleg bűn... és az elégtelenség jele, ha valaki rafinált élvezeteknek hódol anélkül, hogy 
megfelelt volna az élet egyszerű, természetes adományainak, amelyek olyan nagyok és szentek. Ez 
az ön véleménye, ha jól értettem, Mynheer Peeperkorn, és bár nekem még sosem jutott eszembe, 
teljes meggyőződéssel igazat adok önnek most, hogy felvetette. Egyébként valószínűleg elég ritkán 
méltányolják értékük szerint az életnek ezeket az egyszerű, egészséges adományait. A legtöbben 
bizonyosan túlságosan ernyedtek, figyelmetlenek, lelkiismeretlenek és kiélt lelkűek ahhoz, hogy 
igazságot szolgáltassanak ezeknek az adományoknak; gondolom, így van ez. A hatalmas férfiú 
fölöttébb meg volt elégedve.
- Fiatalember... - mondotta - perfekt. Engedje meg... egy szót se többet! Kérem, igyék velem, 
ürítsük fenékig poharunkat, mégpedig kart karba öltve. Ez még nem jelenti, hogy a testvéri 
tegeződést felajánlom... már épp fel akartam ajánlani, de most mégis úgy látom, hogy ez egy kicsit 
elhamarkodott lenne. Valószínűleg belátható időn belül... Számíthat rá! De ha kívánja, és 
ragaszkodik hozzá, hogy most mindjárt... Hans Castorp burkolt szavakkal a Peeperkorn ajánlotta 
halasztás mellett nyilatkozott. - Helyes, fiam. Helyes, bajtárs. Elégtelenség... jó. Jó és borzalmas. 
Lelkiismeretlen... nagyon jó. Adomány... nem jó. Követelmény! Az élet szent, női követelményei 
becsületünk és férfierőnk... Hans Castorp egyszer csak rádöbbent, hogy Peeperkorn súlyosan 
berúgott. De részegsége sem hatott csekélynek és megszégyenítőnek, ez az állapot nem 
alacsonyította le, hanem természetének fenségével nagyszerű, tiszteletet parancsoló jelenséggé 
forrott össze. Bacchus maga is - gondolta Hans Castorp - részegségében mámoros kísérőire 
támaszkodott, anélkül hogy istenségén ezzel csorba esett volna; mert minden azon múlik, hogy ki a 
részeg, egy személyiség vagy egy bankáros. Lelke mélyéig óvakodott attól, hogy tisztelete a 
nyomasztó fenségű útitárs iránt csak a legkisebb mértékben is alább hagyjon, noha a királyi férfiú 
karmestermozdulatai elpetyhüdtek, és nyelve botladozott.
- Tegeződő testvérem... - szólt Peeperkorn, hatalmas testét büszke, szabad mámorában hátravetve; 
karját az asztal lapján nyugtatta, és petyhüdten ökölbe szoruló kezével olykor gyengén ütögette. - 
Kilátásba helyezve... közeli kilátásba, noha a megfontolás egyelőre még... helyes. El van intézve. 
Az élet... fiatalember... az élet egy asszony, elibénk terülő asszony, duzzadó két melle egymáshoz 
préselve, nagy, puha hasa laposan fekszik duzzadó csípője között, karja vékony, combja domború, 
szeme félig lehunyva... pompás, gúnyos kihívással követeli teljes odaadásunkat, férfikedvünk 
minden feszítőerejét... férfikedvünkét, mely megáll előtte, vagy szégyent vall... szégyent vall, 



fiatalember, megérti, hogy ez mit jelentene? Az érzés veresége az élettel szemben: ez az 
elégtelenség nem érdemel kegyelmet, szánalmat, szépítést, ezt kíméletlenül és gúnykacagva 
elvetik... elintézik, fiatalember, elintézik és kiokádják... Gyalázat és becstelenség enyhe szavak arra, 
hogy ezt a csődöt és tönköt, ezt az iszonyatos megszégyenülést jelöljük vele. Ez maga a vég, a 
pokoli megsemmisülés, a világvége... Beszéd közben a hollandus egyre jobban hátravetette 
hatalmas testét, királyi feje pedig mellére csuklott, mintha el akarna aludni. Az utolsó szónál 
petyhüdt ökle fölemelkedett, és olyan erővel sújtott le az asztalra, hogy a cingár Hans Castorp, akit 
amúgy is idegessé tett a játék, a bor meg az egész különös helyzet, összerezzent, és tiszteletteljes 
ijedelemmel tekintett a hatalmas férfiúra. Világvége" - milyen jól illett hozzá ez a szó! Hans�  
Castorp nem emlékezett rá, hogy ezt valaha kiejtve hallotta volna, kivéve talán valamikor 
hittanórán; ez pedig nem véletlen - gondolta -, mert összes ismerősei közül ugyan kihez illett volna 
ez a mennydörgős szó, kinek volt meg hozzá a formátuma, hogy végre helyesen fogalmazzuk meg a 
kérdést? A kis Naphta talán alkalmazhatta volna egyszer-egyszer, de ez csupán bitorlás lett volna, és 
metsző élű fecsegés; Peeperkorn szájában azonban a mennydörgős szó súlyt, erőt, harsona-riadást, 
egyszóval biblikus nagyságot kapott. Istenem - személyiség!" - gondolta századszor. -�  
Személyiséggel akadtam össze, és ez a személyiség Clawdia útitársa!" Jómaga is meglehetősen�  
becsípett, borospoharát ide-oda forgatta az asztalon, másik kezét nadrágzsebébe süllyesztette, fél 
szemét összehúzta, mert marta a szája sarkában tartott cigaretta füstje. Nem kellett volna hallgatnia, 
miután avatott szájból mennydörgős szavak hangzottak el? Mi keresnivalója lehetett itt még az ő 
érdes hangjának? De két demokratikus nevelője hozzászoktatta a vitához - mert mindkettő 
természeténél fogva demokratikus volt, noha az egyik tiltakozott ez ellen -, ezért együgyű 
kommentárjai egyikére ragadtatta magát, és így szólt:
- Megjegyzései, Mynheer Peeperkorn (micsoda kifejezés ez: Megjegyzései"! Talán bizony�  
megjegyzéseket" tesz az ember a világvégéről?), visszaterelik gondolataimat arra, amit az imént a�  
bűnös szenvedélyről megállapítottunk, hogy tudniillik sérti az élet egyszerű, s amint ön mondja: 
szent, vagy ahogyan én mondani szeretném: klasszikus adományait, s ezeket a, mondhatnók, nagy 
formátumú adományokat mellőzi a késői és rafinált, cinikus élvezetek kedvéért, amelyeknek az 
ember hódol", amint egyikünk kifejezte, holott a nagyoknak szenteli magát". De éppen itt látom a� �  
bűnös szenvedélyek mentségét is... bocsásson meg, természetemnél fogva hajlamos vagyok a 
mentegetésre, bár világosan érzem, hogy ennek semmiféle formátuma nincsen... mégpedig éppen 
abban látom, hogy a bűnös szenvedély elégtelenségen" alapszik, ahogyan neveztük. Az elégtelenség�  
borzalmairól olyan formátumú kinyilatkoztatásokat tett, Mynheer Peeperkorn, hogy őszintén 
megrendültem. De úgy gondolom, a bűnös szenvedély rabja semmiképp sem érzéketlen e 
borzalmak iránt, sőt ellenkezőleg, teljes mértékben fölismeri őket, a bűnös szenvedélybe épp az 
hajtja, hogy érzelmei csődöt mondanak az élet klasszikus adományai előtt; ez tehát nem az élet 
megsértése, vagy legalábbis nem kell hogy az legyen, mert éppúgy felfoghatjuk az élet előtti 
hódolatnak is, mégpedig annyiban, hogy ezek a rafinált élvezetek voltaképpen kábító- és 
izgatószerek, stimulánsok, amint mondani szokás, az érzelmi erőket támasztó és fokozó eszközök, 
ennyiből tehát céljuk és értelmük az élet, az érzelem szeretete, az elégtelenség érzelmi vágya... úgy 
értem, hogy... Mit beszélt itt összevissza? Nem a demokratikus orcátlanság tetőfoka egyikünk"-et�  
mondani, amikor róla, Hans Castorpról és egy személyiségről van szó? Honnét merítette ezt a 
merészséget, ezt a szemtelenséget - talán egyes múltbeli eseményekből, amelyek bizonyos mai 
tulajdonjogokat furcsa fényben tüntetnek fel? És mi ütött belé, hogy ráadásul még a bűnös�  
szenvedély" ugyancsak orcátlan elemzésébe is belebocsátkozott? Most aztán lássa, hogyan 
kecmereg ki a bajból; mert annyi világos, hogy szörnyű veszedelmet idézett föl. Mialatt vendége 
beszélt, Mynheer Peeperkorn változatlanul hátradőlve ült, s fejét mellére horgasztotta, hogy az 
ember szinte kételkedhetett benne, vajon tudatáig hatoltak-e Hans Castorp szavai. A vége felé 
azonban, mikor a fiatalember belezavarodott mondanivalójába, lassan fölegyenesedett ültében, 
egyre magasabb, magasabb lett, míg teljes nagyságában ki nem húzta magát, fenséges feje pedig 
vörösen megdagadt, homlokarabeszkjei emelkedtek és megfeszültek, kis szeme fakón, fenyegetőn 
kimeredt. Mi készült itt? Dühroham közeledett, amelyhez képest az előző csupán múló 
kedvetlenségnek számított. Mynheer alsó ajka hatalmas felháborodásban feszült a felsőnek, hogy 



szájsarka legörbedt, és álla előremeredt; jobb karja az asztal lapjáról lassan feje magasságába és 
afölé emelkedett, keze ökölbe szorult, megsemmisítő csapásra készült a demokratikus fecsegő ellen 
- a fecsegőt pedig megijesztette s ugyanakkor bolondos örömmel töltötte el a
királyi felháborodásnak előtte kibontakozó kifejező képe, s csak nagy nehezen tudta eltitkolni 
félelmét, szöknivágyását. Sietve, előzékenyen megszólalt:
- Persze rosszul fejeztem ki magam. Az egész csak formátum kérdése, semmi egyéb. Aminek van 
formátuma, azt nem nevezhetjük bűnös szenvedélynek. A bűnös szenvedélynek soha sincs 
formátuma. A rafinált élvezeteknek sincsen. De az ember érzelmi vágyát régidőktől fogva támogatta 
egy segédeszköz, egy kábító és lelkesítő szer, amely maga is az élet klasszikus adományaihoz 
tartozik, és jellege is egyszerű, szent, tehát semmiképp sem bűnös... egy formátummal bíró 
segédeszköz, ha szabad magam így kifejeznem: a borról beszélek, az istenek adományáról, amint 
már a régi humanista népek is megállapították: egy isten emberbaráti találmányáról, amellyel az 
egész civilizáció összefügg, engedtessék meg nekem ez a rövid utalás. Hiszen tudjuk, a 
szőlőtermelés és sajtolás művészete emelte ki az emberiséget a durvaság állapotából, s vezette a 
civilizációhoz, és még ma is civilizáltabbnak számítanak, vagy legalábbis számítják magukat a 
szőlőtermelő népek, mint a bortalanok, például a kimmeriaiak, ami igazán figyelemre méltó. Mert 
azt jelenti, hogy a civilizáció nem értelem és szépen tagolt józanság kérdése, hanem ellenkezőleg, a 
lelkesedéshez van köze, a mámorhoz és az üdített érzéshez... Vajon önnek nem ez a véleménye a 
dologról, ha szabad kérdeznem? Nagy gazember ez a Hans Castorp. Vagy ahogyan Settembrini úr 
irodalmár-finomsággal kifejezte: nagy kópé". Óvatlanul, sőt pimaszul érintkezik személyiségekkel -�  
de milyen ügyesnek bizonyul, amikor arról van szó, hogy kikászálódjék a csávából. Íme, csiklandós 
helyzetében először is kapásból és nagy tisztességgel megmentette az ivás becsületét, másodszor és 
mellesleg a civilizációra terelte a beszélgetést, amitől Mynheer Peeperkorn ősemberien félelmetes 
magatartása ugyancsak távol állt, s végül meglazította és egyenesen lehetetlenné tette ezt a 
magatartást azzal, hogy a nagyszerű pózába merevedett férfiúnak olyan kérdést szegezett neki, 
amelyre lehetetlenség volt fölemelt ököllel válaszolni. A hollandus özönvíz előtti marconasága 
valóban alábbhagyott; karja lassan visszahanyatlott az asztalra, feje lelohadt, szerencséd!" - mondta�  
immár csak feltételesen és utólagosan duzzogó arckifejezése, a zivatar elvonult, és Chauchat 
asszony is beléelegyedett, amennyiben figyelmeztette útitársát a hangulat beállott hanyatlására.
- Édes barátom, elhanyagolja a vendégeit - szólt franciául. - Csakis ezzel az úrral foglalkozik; 
bizonyára fontos kérdéseket kell tisztázniuk egymással. De időközben abbamaradt a játék, s attól 
tartok, a többiek unatkoznak. Ne fejezzük be az estét? Peeperkorn nyomban az asztal körül ülő 
társasághoz fordult. Madame Chauchat igazat mondott: a vendégek eltompultak, szétzüllöttek, 
letargiába estek, úgy bolondoztak, mint a felügyelet nélkül maradt iskolai osztály. Néhányan már-
már elszundítottak. Mynheer Peeperkorn haladéktalanul megragadta a gazdátlanná vált gyeplőt.
- Hölgyeim és uraim! - kiáltotta, mutatóujját fölemelve, és ez a dárdahegyű ujj olyan volt, mint egy 
integető szablya, mint a harci lobogó, kiáltása pedig úgy hangzott, mint a hadvezér felhívása, mikor 
futásnak eredt hadseregét megállítja: Utánam, akinek ereiben piros vér csörgedez!"�  
Személyiségének bevetése azon nyomban fölélesztette, felserkentette a társaságot. Mindenki 
összeszedte magát, megfeszítette elpetyhüdt arcvonásait, és mosolyogva bólintott a hatalmas 
vendéglátó bálványszerű homlokredői alatt világító fakó szemébe. Mindenkit újra lenyűgözött és 
szolgálatra késztetett, midőn mutatóujja hegyét a hüvelykéhez görbítette, és másik három ujját 
hosszan, körmösen a levegőbe meresztette. Majd óvón, fékezőn kiterjesztette kapitánykezét, és 
fájdalmasan tépett ajkáról szavak szakadtak, amelyek elrugaszkodott homályosságukban is - hála a 
mögöttük álló személyiség súlyának - kényszerítő erővel hatalmukba kerítették a jelenlevők lelkét.
- Hölgyeim és uraim... helyes. A test, uraim, hiába... El van intézve. Nem... engedjék meg... 
erőtelen", úgy mondja az írás. Erötelen", azaz hajlamos rá, hogy a követelmények elől... Én� �  
azonban apellálok az önök... Egy szó mint száz, hölgyeim és uraim, apellálok! Azt mondják: az 
álom.. Helyes, uraim és hölgyeim, perfekt, kiváló. Szeretem, tisztelem az álmot. Venerálom 
mélységes, édes, üdítő kéjét. Az álom az élet... hogy is mondta, fiatalember?... az élet klasszikus 
adományai közé tartozik, első, legelső... kérem szépen... legeslegfelső, hölgyeim és uraim. Ámde 
gondolják meg és emlékezzenek: Getsemáné! És maga mellé vévé Pétert és Zebedeus két fiát, és�  



monda nékik: maradjatok itt, és vigyázzatok." Emlékeznek reá? Azután visszatére, és aluva találá�  
őket, és monda Péternek: Nem bírtál egy óráig vigyázni?" Bensőséges, uraim. Könnyfakasztó. 
Megrendítő. Amikor pedig visszatére, ismét aluva találá őket; mert a szemeik megnehezedtek vala...�  
És monda nékik: Aludjatok immár és nyugodjatok. Elég; eljött az óra..." Hölgyeim és uraim: 
szívszaggató, velőkig ható.
Csakugyan valamennyien lelkűk mélyéig megrendültek és megszégyenültek. Mynheer Peeperkorn 
összekulcsolta kezét a mellén, keskeny, hosszú szakálla fölött, fejét félrehajtotta. Fakó pillantása 
megtört a tépett ajkáról elhangzó magános halálfájdalom hatása alatt. Frau Stöhr zokogott. Frau 
Magnus hallhatóan sóhajtott. Paravant államügyész úr indíttatva érezte magát, hogy a közösség 
képviseletében, mintegy a társaság megbízottjaként, néhány halk, de nyomatékos szóval biztosítsa 
vendéglátójukat afelől, hogy mindannyian vele tartanak. Valami tévedésről lehet csak szó. 
Valamennyien frissek és üdék, vidámak, jókedvűek, szívvel-lélekkel részt vesznek a dolgokban. Ez 
az este igazán olyan szép, ünnepi, valósággal
rendkívüli... valamennyien tudják és érzik ezt, és egyelőre senki sem gondol rá, hogy az álom áldott 
adományával éljen. Mynheer Peeperkorn megbízhat a vendégeiben, mindegyikben külön-külön és 
egyenként.
- Perfekt! Nagyszerű! - kiáltotta Peeperkorn és fölegyenesedett. Összekulcsolt keze kinyílt, kitárult, 
fölemelkedett meredeken, tenyérrel kifelé, mint pogány imádsághoz. Az imént még gótikus 
fájdalomban átszellemült fenséges fiziognómiája dúsan, derűsen kivirult; orcájában még egy 
váratlan szibarita gödröcske is feltűnt hirtelen.
- Eljött az óra..." - Étlapot kért, csontkeretes csíptetőt illesztett orrára - a csíptető nyerge magasan�  
homlokába nyúlt -, és pezsgőt rendelt, három üveg Mumm & Co.-t, cordon rouge trés sec-et, hozzá 
petits fours-t, színes cukormázzal borított, kúp alakú kis ínyencségeket, melyeknek omlós piskóta 
tésztáját belül csokoládé- meg pisztáciakrém nedvesítette, és díszes, csipkés szélű papírtálkákban 
szolgálták fel őket. Frau Stöhr mind a tíz ujját megnyalta utána. Albin úr hanyag, rutinos 
mozdulattal bontotta ki az első pezsgősüveg drótkupakját, a gombaforma dugót játékpisztoly-
dörrenéssel engedte ki a butélia díszes nyakából, föl a mennyezetig, utána elegáns szokás szerint 
asztalkendőbe burkolta az üveget, és úgy töltött belőle. A nemes hab megnedvesítette a 
tálalóasztalka abroszát. A vendégek összekoccintották lapos kehelypoharukat, és egy szuszra 
kiürítették, felvillanyozták gyomrukat a jégbe hűtött, illatos bizsergéssel. Csillogtak a szemek. A 
játék abbamaradt, bár senki sem látta szükségét, hogy a pénzt, kártyát elrámolják az asztalról. 
Boldog semmittevésnek engedték át magukat, és összefüggéstelenül fecsegtek; a fecsegés elemei a 
társaság minden egyes tagjánál emelkedett érzésből fakadtak, és valamely ős-állapotukban a 
legszebbet ígérték, de a közlés útján töredékes, dadogó, indiszkrét és érthetetlen zagyvasággá lettek, 
s minden külső, józan szemlélőben bizonyára haragos röstelkedést keltettek volna, ám a résztvevők 
minden nehézség nélkül elviselték, mivel valamennyien egyforma felelőtlen állapotban leledztek. 
Frau Magnusnak kipirosodott a füle, s kijelentette, érzi, hogy új élet csordogál ereiben, ami Herr 
Magnusnak szemlátomást nem tetszett. Hermine Kleefeld Albin úr vállának támasztotta a hátát, és 
odatartotta neki kelyhét, hogy újra megtöltse. Peeperkorn dárdahegyes karmestermozdulatokkal 
irányította a bacchanáliát, és gondoskodott a további utánpótlásról. A pezsgő után kávét hozatott, 
mocca double-t, s melléje ismét kenyeret", a hölgyek részére pedig édes, erős italokat, apricot�  
brandyt, chartreuse-t, créme de vanille-t és maraschinó-t. Később savanyított halfilé következett 
sörrel, végül pedig tea, mégpedig kínai és kamillatea mindazoknak, akik erre vágytak, és nem 
maradtak meg inkább a pezsgőnél, likőröknél, vagy nem tértek vissza egy komoly borhoz, mint 
Mynheer maga, aki éjfél után Madame Chauchat-val meg Hans Castorppal egyetemben odáig 
emelkedett, hogy eljutott egy tiszta, csípős svájci vörös bor élvezetéig, és valódi szomjúságát 
oltandó, egyik pohárral hajtott föl a másik után. Az ünnepi ülés még éjjel egy órakor is folyt; 
részben a mámor ólmos bénasága tartotta össze, részben az éjszakai órák elherdálásának ritka 
élvezete, részben Peeperkorn személyiségének hatása, valamint Péter apostolnak és társainak riasztó 
példája, mert senki sem akart osztozni testük erőtlenségében. Nagy általánosságban szólva a 
társaság női része kevésbé látszott e tekintetben veszélyeztetettnek. A férfiak arca vagy tuli-piros 
volt, vagy fakósápadt, lábukat az asztal alá nyújtották, és fújtatva, lustán, már csak ritkán, gépiesen 



hörpintettek poharukból, s nem fűtötte őket a szolgálat igazi öröme; a nők azonban tevékenyebben 
viselkedtek. Hermine Kleefeld az asztalra támasztotta csupasz könyökét, arcát kezébe fektette, és a 
kuncogó Ting-Funak nevetve mutogatta elülső fogai zománcát, Frau Stöhr pedig állát behúzva és 
előregörbített vállán át kacérkodva, az államügyész urat próbálta az élethez bilincselni. Frau 
Magnus odáig jutott, hogy Albin úr ölében foglalt helyet, és mindkét fülcimpáját huzigálta, amit 
Herr Magnus némi megrökönyödéssel látszott tudomásul venni. Anton Karlovics Fergét 
felszólították, adja elő mellhártyasokkja történetét, de nyelve annyira bicsaklott, hogy sehogy sem 
boldogult, és őszintén beismerte csődjét, amit egyhangúan kikiáltottak ivási alkalomnak. Wehsal 
egy ideig keservesen sírt, könnyei lelke nyomorúságos mélységeiből törtek fel, ám nyelve nem volt 
már képes rá, hogy embertársainak betekintést engedjen e mélységekbe, és kávéval, konyakkal 
aztán lelkileg ismét talpra állították valahogyan; a melléből feltörő nyöszörgés, meg ráncos, 
remegő, könnyben ázó álla egyébként a legnagyobb mértékben fölkeltette Peeperkorn érdeklődését, 
s a hollandus fölemelt mutatóujjal, magasra felhúzott homlokarabeszkekkel közfigyelmet követelt 
Wehsal állapotának.
- Ez igazán... - mondotta. - Ez mégiscsak... Nem, engedjék meg: szent! Szárogasd meg az állát, 
gyermekem, vedd a szalvétámat. Vagy nem, hagyd inkább! Ő maga lemond róla. Hölgyeim, uraim... 
szent! Minden értelemben szent, keresztyén, valamint pogány értelemben! Ősfenomén! Elsőrendű... 
legfelsőrendű... Nem, nem, ez igazán...
Erre az ez igazán"-ra meg ez mégiscsak"-ra hangolódtak általában az irányító-magyarázó� �  
megjegyzések, amelyekkel Mynheer - pontos, noha hovatovább burleszkbe hajló 
karmestermozdulatok kíséretében - lakomáját fűszerezte. A begörbített mutatóujjából meg 
hüvelykjéből képzett gyűrűt olyan módon emelte füle fölé, s fejét úgy hajtotta félre mókásan, 
ferdén, hogy a szemlélőben olyasféle érzések támadtak, amilyeneket netán egy idegen vallási 
kultusz öreg papja kelthet, ha köntöse redőzetét felkapva, furcsán-kecsesen táncol az
áldozati oltár előtt. Majd meg szélesen, méltóságteljesen eldőlt, karját szomszédja széktámlájára 
fonva, és vendégeit legnagyobb megrökönyödésükre arra kényszerítette, hogy vele együtt képzeljék 
maguk elé elevenül, áthatóan a reggelt - egy fagyos, sötét téli reggelt, amikor éjjeliszekrény-
lámpánk sárgás fénye kopár ágak közé vetül az ablaküvegen át, s odakinn jeges, var-júkárogós-
kemény, ködös hajnalba merednek a fák... Utalásaival olyan szemléletessé tudta tenni ezt a 
kijózanító hétköznapi képet, hogy megborzongtak valamennyien, kivált mivel Peeperkorn még a 
jéghideg vízről sem feledkezett meg, amelyet az ember ilyen hajnalokon egy nagy szivacsból a 
tarkójára nyom, és amelyet szentnek nevezett. Ez csak kitérés volt, példabeszédszerű oktatás az 
életre-figyelés dolgaiban, csapongó rögtönzés, melyet csakhamar elejtett, hogy beható szolgálatát és 
érzelmi intenzitását ismét az ünnepélyesen féktelen éjszakának szentelje. Megjátszotta, hogy 
szerelmes mindennemű elérhető női lénybe, válogatás és személyre való tekintet nélkül. A törpe 
felszolgáló lánynak olyan ajánlatokat tett, hogy a szerencsétlen nyomorék túl nagy, koravén arca 
vigyorgó ráncokba szaladt; Frau Stöhrnek olyan bókokat mondott, hogy az ordenáré teremtés még 
jobban előregörbítette vállát, és szenvelgését a tébolyig fokozta; Kleefeld kisasszonytól csókot kért 
nagy, tépett szájára, és még a vigasztalan Frau Magnusszal is kellemkedett; mindez persze a 
legkevésbé sem csorbította gyengéd odaadását útitársnője iránt, kinek kezét sűrűn emelte ajkához 
gáláns áhítattal.
- A bor... - mondotta. - A nők... Ez igazán... Ez mégiscsak... Engedjék meg... Világvége... 
Getsemáné... Két óra tájt felröppent a hír, hogy az öreg", vagyis Behrens udvari tanácsos, viharos�  
léptekkel közeledik a társas helyiségek felé. Abban a szempillantásban pánik tört ki a végsőkig 
csigázott vendégseregben. Székek, jeges csöbrök borultak fel. A könyvtárszobán át menekültek. 
Peeperkorn királyi dühbe gurult ünnepélye hirtelen feloszlásának láttán, öklével az asztalra csapott, 
és valami affélét kiáltott a menekülők után, mint gyáva rabszolgák" - de azután Hans Castorp és�  
Madame Chauchat rábeszélésére bizonyos mértékig mégis kibékült a gondolattal, hogy az amúgy is 
már hat órája tartó lakomának előbb vagy utóbb mindenképp véget kellett volna érnie; meghallgatta 
az intelmet, miszerint az álom szent adományát sem szabad elhanyagolni, és megengedte, hogy 
fölkísérjék szobájába.
- Támogass, gyermekem! Támogass a másik oldalon, fiatal-



ember! - szólt Madame Chauchat-hoz meg Hans Castorphoz. Feltámogatták hát nehéz testét a 
székről, karjukat nyújtották, és Mynheer Peeperkorn kettejükbe karolva, fenséges fejét felhúzott 
vállára billentve, s imbolygó járásával hol egyik, hol másik vezetőjét oldalt tántorítva, 
terpeszléptekkel megindult éjszakai pihenője felé. Voltaképpen királyi fényűzés volt, hogy ily 
módon vezettette, támogattatta magát. Ha akarta volna, valószínűleg egymaga is tudott volna járni, 
de megvetette ezt az erőfeszítést; hiszen ennek nyilvánvalón csak az a kicsinyes, alantas célja 
lehetett volna, hogy mámorát szemérmesen palástolja, holott szemlátomást nem szégyelte, sőt 
ellenkezőleg, nagyszabásúan és pompásan tetszelgett benne, és fejedelmi tréfának fogta fel, hogy 
szolgálattévő vezetőit támolyogva jobbrabalra lökdösse. Ő maga ekképpen nyilatkozott menet 
közben:
- Gyerekek... szamárság... az ember persze nem is olyan... Ha ebben a percben... Csak látnátok... 
Nevetséges...
- Nevetséges! - hagyta helyben Hans Castorp. - Kétségtelenül! Az ember megadja a magáét az élet 
klasszikus adományának, amennyiben tiszteletére leplezetlenül és szabadon támolyog. Ha ellenben 
komolyan nézzük a dolgot... jómagam is ittam egy-két pohárral, de úgynevezett pityókosságom 
ellenére is tisztában vagyok vele, hogy abban a megtiszteltetésben részesülök, hogy egy 
személyiséget kísérhetek szobájába; annyira nincs hatalma fölöttem sem a mámornak, holott 
formátum dolgában igazán nem vagyok hasonlítható...
- Ej, te locsi-fecsi! - szólt Peeperkorn, és Hans Castorpot imbolyogva nekilökte a lépcsőkorlátnak, 
miközben Madame Chauchat-t is magával rántotta. A tanácsos közeledésének híre nyilván vaklárma 
volt. Talán a törpe pincérnő híresztelte el kimerültségében, hogy felrobbantsa a társaságot. Amikor 
Peeperkorn ennek tudatára ébredt, megállt és vissza akart fordulni, hogy tovább igyék; de kétfelől is 
okosabb tanácsot adtak neki, s így hagyta, hogy továbbcipeljék. Fehér nyakkendős, fekete 
selyemcipellős maláj komornyikja már a folyosón, a lakosztály ajtaja előtt várta urát és 
parancsolóját; mély meghajlással vette át, s ehhez egyik kezét szívére fektette.
- Csókoljátok meg egymást! - parancsolta Peeperkorn. - Csókold homlokon ezt a bájos asszonyt az 
ünnepnap befejezéséül, fiatalember! Nem lesz ellene kifogása, és viszonozni fogja. Tegyétek meg 
egészségemre, engedelmemmel! - unszolta; de Hans Castorp megtagadta parancsa teljesítését.
- Nem, felséges uram! - válaszolta. - Bocsásson meg, de ez lehetetlen. Peeperkorn inasának dőlt, és 
magasra felvonta arabeszkjeit. Tudni kívánta, hogy miért lehetetlen.
- Mert én az útitársnőjével nem válthatok homlokcsókot - jelentette ki Hans Castorp.
- Nyugodalmas jó éjszakát kívánok!
Nem, hát ez igazán merő értelmetlenség lenne, akárhonnan is nézzük! Mivel Madame Chauchat is 
már megindult szobája ajtaja felé, Peeperkorn futni engedte a lázadót; de azért még jó ideig nézett 
utána felvont
homlokredőzete alól, saját és komornyikja válla fölött; megdöbbentette Hans Castorp 
szófogadatlansága, mert uralkodói természete valószínűleg ritkán találkozott ilyesmivel.
MYNHEER PEEPERKORN (FOLYTATÁS)
Mynheer Peeperkorn egész télen - már amennyi még hátra volt belőle - és a tavasz nagy részében 
fennmaradt a Berghof-szanatóriumban; a végén még egy fölöttébb emlékezetes közös kirándulásra 
is sor került a Flüela-völgybe és az ottani vízeséshez; Settembrini és Naphta is velük tartottak... A 
végén? Utána tehát már nem maradt fenn tovább?
- Nem, nem maradt tovább. - Elutazott?
- Igen is meg nem is.
- Igen és nem? Kérem, semmi titkolózás! Elbírjuk az igazságot. Ziemssen hadnagy is meghalt, nem 
szólva a halál számtalan kevésbé tiszteletre méltó táncosáról. A homályos Peeperkornt tehát 
elragadta a malignus trópusi láz?
- Nem, nem az ragadta el; de mire való ez a türelmetlenség? Tiszteljük az életnek és az 
elbeszélésnek azt a feltételét, hogy nincs minden egyszerre jelen; csak nem akarunk fellázadni az 
emberi megismerés istenadta formái ellen? Becsüljük meg az időt legalább annyira, amennyire 
történetünk jellege még megengedi! Nagyon sokra már amúgy sem becsülhetjük, hiszen történetünk 
hovatovább árkon-bokron át száguld, vagy ha ezt nagyon lármás kifejezésnek érezzük: suhan. Egy 



pici mutató méri időnket, tipeg, mintha másodperceket mérne, holott ég tudja, mekkora jelentősége 
van, valahányszor hidegvérrel és megállás nélkül áthalad tetőpontján. Annyi bizonyos, már évek óta 
vagyunk idefenn, szédülünk, bűnös álom ez ópium és hasis nélkül, az erkölcsbíró minden bizonnyal 
elítél érte - pedig a csúf köddel szántszándékkal sok tiszta értelmet, logikus elmeélt helyezünk 
szembe! Nem véletlen - ezt olvasónk is elismerheti -, hogy olyan szellemeket választottunk 
barátainkul, mint Naphta és Settembrini, ahelyett, hogy netán megannyi homályos Peeperkornnal 
vegyük körül magunkat; ez aztán elkerülhetetlenül összehasonlításhoz vezet, s ez az összehasonlítás 
sok tekintetben, kivált a formátum tekintetében e késői jelenség javára üt ki, amint ez Hans Castorp 
gondolataiban is történt, amikor loggiáján feküdt, és megvallotta magának, hogy a két túlzottan 
artikulált szavú nevelő, aki szegény lelkét közrefogta, valósággal eltörpül Pieter Peeperkorn mellett, 
elannyira, hogy szinte már hajlandó lett volna úgy nevezni őket, ahogyan Mynheer őt nevezte 
királyian ittas incselkedéssel, tudniillik, locsi-fecsi"-nek, és szerencsés, jó fordulatnak érezte, hogy�  
a hermetikus pedagógia végre egy igazi személyiséggel is összehozza. Hogy ez a személyiség 
Clawdia Chauchat kísérőjeként, tehát mint erősen zavaró körülmény lép a színre, ez megint más 
kérdés volt, amely nem tévesztette meg Hans Castorpot értékelésében. Nem, ismételjük: a 
nagyformátumú ember iránti őszintén tiszteletteljes, noha olykor kissé hetyke érdeklődését nem 
befolyásolta az a körülmény, hogy ez a nagy formátumú ember közös útikasszán él azzal az 
asszonnyal, akitől Hans Castorp farsang éjszakáján ceruzát kért kölcsön. Az efféle nem volt a 
természetében; mindamellett számolnunk kell vele, hogy körünkben némelyek megbotránkoznak 
ezen a szenvtelenségen", és szívesebben látnák, ha Hans Castorp gyűlölte, kerülte volna�  
Peeperkornt, ha gondolatban csak úgy emlegette volna, mint holmi vén szamarat és hebrencs 
iszákost - ahelyett, hogy meglátogassa, amikor elkapta a váltóláz, ágya mellett üljön, és társalogjon 
vele (noha a társalgás" szó persze csak Hans Castorpnak a beszélgetésben vállalt részére illik, nem a�  
fenséges Peeperkornéra), és a műveltsége érdekében utazó fiatalember kíváncsiságával engedje 
magára hatni a nagy személyiséget. Márpedig Hans Castorp mindezt megtette, és mi elbeszéljük, 
nem törődve a veszéllyel, hogy ez valakit netán Ferdinand Wehsalra emlékeztet, Wehsalra, aki Hans 
Castorp felöltőjét cipelte. Ez az emlék nem tartozik ide. Hősünk nem Wehsal. A lélek nyomorult 
mélységeihez semmi köze. Csak éppen nem hős", azaz: a férfiakhoz való viszonyát nem a nő�  
határozza meg. Elvünkhöz híven, hogy nem tüntetjük fel sem jobb, sem rosszabb színben, mint 
amilyen a valóságban, megállapítjuk, hogy Hans Castorp elzárkózott az elől - nem tudatosan és 
nyomatékosan, hanem naivul és ösztönösen zárkózott el attól -, hogy holmi regényes befolyások 
kedvéért igazságtalanná váljék saját nemével szemben, vagy kevesebbre értékelje műveltségi 
szempontból hasznot hajtó élményeit ebben a szférában. Ez talán nem tetszik a nőknek - 
tudomásunk szerint Madame Chauchat-t is bosszantotta, legalábbis erre következtethetünk egy-két 
csípős megjegyzéséből, amely kicsúszott a száján, s amelyet majd annak idején beiktatunk 
elbeszélésünkbe -, de talán éppen ez a tulajdonsága tette Hans Castorpot olyan alkalmas vitatárggyá 
a pedagógia számára.
Pieter Peeperkorn sokat feküdt, betegeskedett; hogy amaz első kártyás-pezsgős este másnapján is 
ágyban maradt, az igazán nem csoda. A kiterjedt és feszültséggel teljes társaságnak csaknem 
valamennyi tagja cudarul érezte magát, s ez alól Hans Castorp sem volt kivétel: hasogatott a feje, 
ámde ez a teher sem tartotta vissza attól, hogy előző esti vendéglátó gazdáját meglátogassa; az első 
emeleti folyosón összeakadt a maláj
komornyikkal, általa kérdeztette meg Peeperkornt, szabad-e tiszteletét tennie, és szívesen fogadták. 
A hollandus hálószobáját szalon választotta el Madame Chauchat-étól; Hans Castorp ezen a 
szalonon át lépett be Mynheer Peeperkorn kétágyas szobájába, amely tágasságával, előkelő 
bútorzatával egyaránt elütött a berghofbeli átlagszoba típusától. Hans Castorp selyemhuzatú 
karosszékeket, ívelt lábú asztalkákat pillantott meg, a padlót süppedő szőnyeg borította, s még az 
ágyak sem hasonlítottak a közönséges, higiénikus halálos ágyakhoz, hanem fényezett 
cseresznyefából készült, rézveretes, pompás alkotmányok voltak, és kicsiny, közös mennyezet 
borult föléjük, lecsüngő függönyök nélkül - csupán oltalmazón egyesítő kis baldachin gyanánt. 
Peeperkorn a két ágy egyikén feküdt, tűzött vörös selyempaplanán könyvek, levelek, újságok, és 
magas nyergű, csont-keretes csíptetőjén át a Telegraaf-ot olvasta. Egy széken ágya mellett 



kávésedény állt, éjjeliszekrénykéjén meg egy félig kiürült palack vörös bor - az előző esti tiszta 
csípősből - és holmi orvosságosüvegek. Hans Castorp csendes megütközésére a hollandus nem 
hófehér vászon hálóinget viselt, hanem hosszú ujjú, gyapjú alsóingfélét, amely csuklóján 
gombolódott, gallérja pedig nem volt, hanem kereken kivágva feszesen simult az öregember széles 
vállához, hatalmas mellkasához; ez a viselet még jobban kiemelte a párnán fekvő feje nagyszabású 
fenségét, még jobban eltávolította a polgári szférából, s részben népies, munkásszerű külsőt, 
részben megörökített, mellszoborjelleget adott neki.
- Föltétlenül, fiatalember - szólt, megragadta a csontcsíptető magas nyergét, és leemelte orráról. - 
Kérem szépen... a legkevésbé sem. Épp ellenkezőleg. - Hans Castorp leült ágya mellé, és 
barátságos, élénk csevegés mögé rejtette részvevő meglepetését - ha ugyan nem őszinte csodálat 
volt az, amit igazságérzetétől sarkallva magában észlelt -; Peeperkorn pedig fenséges, szaggatott 
szavakkal, nyomatékos gesztusokkal szekundált. Rossz színben volt, sárga, szenvedő, megviselt 
volt az arca. Hajnal felé erős láz rohanta meg, s az ezt követő kimerültség most összeesett az előző 
napi mámor zákányosságával. - Tegnap este csúful... - mondta. - Nem, engedje meg... csúful és 
pocsékul! Maga még... jó, jó, nincs abban semmi... De az én koromban, az én veszélyeztetett... 
Gyermekem - fordult gyengéd, de félreérthetetlen szigorúsággal a szalon felől éppen belépő 
Madame Chauchat felé -, minden rendben van, de ismétlem, gyermekem, jobban kellett volna 
ügyelnie, meg kellett volna akadályoznia... - Arca, hanghordozása e szavaknál szinte a látóhatáron 
felvonuló királyi dührohamot jelzett. De csak el kellett képzelni, milyen vihar tört volna ki, ha 
valaki komolyan meg akarja akadályozni az ivásban, és máris kiviláglott szemrehányásának 
igazságtalan és értelmetlen volta. Az efféle nyilván a nagysághoz tartozik. Útitársnője átsiklott rajta 
könnyedén, köszöntötte a székéről felugró Hans Castorpot, nem kéznyújtással, csupán mosollyal, 
bólogatással meg azzal a felszólítással, hogy a világért se" álljon fel, és a világért se" zavartassa� �  
magát Mynheer Peeperkornnal való téte-á-téte-jében... Egy kicsit tett-vett a szobában, utasította a 
komornyikot, hogy vigye ki a kávéskészletet, egy időre eltűnt, majd visszatért halk, osonó 
léptekkel, hogy néhány percig állva részt vegyen a beszélgetésben, vagy - hogy közöljük Hans 
Castorp határozatlan benyomását - kissé ellenőrizze a beszélgetést. Mi sem természetesebb! Ő, 
Madame Chauchat, visszatérhetett a Berghof-szanatóriumba egy nagy formátumú személyiség 
társaságában; de ha az, aki idefenn oly sokáig várt rá, illő módon hódolt a személyiség előtt, amint 
férfiak között szokás, akkor izgatottan viselkedett, és csípős megjegyzéseket tett - hogy a világért�  
se" álljon fel, és a világért se" zavartassa magát! Hans Castorp mosolygott rajta, térde fölé hajolt,�  
hogy elrejtse mosolyát, és lelkében kigyúlt az öröm. Peeperkorn egy pohár bort töltött neki az 
éjjeliszekrénykén álló üvegből. Az adott körülmények között - mondotta - az ember nem tehet 
okosabbat, mint hogy ma ott folytassa, ahol tegnap este abbahagyta, és ez a csípős bor ugyanolyan 
szolgálatot tesz, mint a szódavíz. Koccintott Hans Castorppal, a fiatalember ivott, s közben elnézte, 
ahogy az ágyban fekvő beteg szeplős, dárdahegyű kapitánykeze, csuklóján a gyapjúing szoros 
gombolódásával, fölemeli a poharat, ahogyan a széles, tépett ajkak megragadják a pohár szélét, s 
ahogy a bor lecsorog a fel-alá mozgó munkás- vagy mellszobor-gégén. Aztán az éjjeliszekrényen 
levő orvosságról beszéltek - Peeperkorn Madame Chauchat figyelmeztetésére és kezéből bevett egy 
kanállal a barna folyadékból; antipyretikum volt, lényegében kinin; Peeperkorn megkóstoltatta 
vendégével, hogy éreztesse vele a szer jellegzetes, kesernyés-fűszeres ízét, azután pedig dicsérő 
szavakkal méltatta a kinint; nemcsak annyiban áldásos, hogy elpusztítja a baktériumokat, és 
jótékonyan hat a szervezet melegközpontjára, hanem tonikumnak, erősítőnek is kiváló, csökkenti a 
fehérje-anyagcserét, javítja az általános erőnlétet, egyszóval, üdítő ital a javából, erősítő, serkentő, 
élesztő - egyébként kábító és mámorító is: az ember könnyen becsiccsenthet tőle, tette hozzá, s 
megint, mint előző nap, fenségesen mókázott ujjaival, feje tartásával, és ismét a táncoló pogány 
papra emlékeztetett. Bizony, nagyszerű egy anyag a kínafa kérge! Egyébként alig háromszáz 
esztendeje, hogy földrészünk pharmakológiája ismeri, és még nincs egy évszázada, hogy a 
vegyészet fölfedezte azt az alkaloidát, amely a kéreg voltaképpeni hatóanyaga - tehát a kinint; 
fölfedezte és bizonyos fokig elemezte, mert azzal nem büszkélkedhet, hogy igazán kiismerte 
felépítését, vagy éppenséggel képes lenne mesterségesen előállítani. Gyógyszertanunk általában 
helyesen teszi, ha szerényen viselkedik, és nem kérkedik ismereteivel, mert sok minden egyébbel is 



úgy jár, mint a kininnel; sejt egyet-mást az anyagok dinamikájáról, hatásáról, de többnyire zavarba 
hozza az a kérdés, hogy
ez a hatás pontosan mire vezethető vissza. Nézzen csak körül a fiatalember a méregtanban: senki 
sem tud felvilágosítást adni azokról az elemi tulajdonságokról, amelyek az úgynevezett mérgek 
hatását okozzák. Ott vannak például a kígyó mérgek; nem tudunk róluk egyebet, mint azt, hogy 
ezek az állati anyagok egyszerűen a fehérjevegyületek sorába tartoznak, különböző 
fehérjeféleségekből állnak, amelyek azonban csakis ebben a pontosan meghatározott - vagyis 
teljességgel meghatározatlan - összetételben fejtik ki döbbenetes hatásukat; a vérkeringésbe kerülve 
olyan elváltozásokat hoznak létre, amelyeken nem győzünk csodálkozni, mivel nem szoktuk meg, 
hogy a fehérje fogalmát a méregével összekapcsoljuk. Ámde az anyagok világával úgy állunk - 
mondta Peeperkorn, s a párnáról fölemelkedő fakó szemű, homlokarabeszkes feje mellé odatartotta 
ujjai precizitásgyűrűjét és dárdahegyeit - úgy áll a dolog, hogy minden anyag egyaránt rejt életet és 
halált, mindegyik orvosság és méreg egyben, gyógyszertan és toxikológia tehát egy és ugyanaz, a 
méregtől meggyógyul az ember, és amit az élet hordozójának vélünk, bizonyos körülmények között 
egyetlen szemvillanás alatt egy görcsös csapással öl. Nyomatékosan, szokatlanul összefüggően 
beszélt a gyógyszerekről és mérgekről, és Hans Castorp bólogatva, fejét oldalvást billentve 
hallgatta; nem is annyira magyarázata tartalma érdekelte - mely Peeperkornt szemlátomást erősen 
foglalkoztatta -, hanem inkább személyisége hatását fürkészte csendben, mely végső soron éppoly 
megmagyarázhatatlan volt, mint a kígyóméreg hatása. Dinamika - mondotta Peeperkorn -, minden a 
dinamikán múlik az anyagok világában; minden egyéb feltételes. A kinin is gyógyító méreg, 
rendkívül erős. Négy gramm már süketséget, szédülést, légszomjat okoz, látási zavarokat, mint az 
atropin, részegít, mint az alkohol; a kinin-gyári munkások szeme gyulladásos, ajkuk megduzzad, 
bőrük kiütéses. Aztán a Cinchoná-ról, a kínafáról beszélt, a Kordillerák őserdeiről, ahol háromezer 
méter magasságban tenyészik, s ahonnét a kérge jezsuitapor" néven nagy későre átjutott�  
Spanyolországba, holott a dél-amerikai benszülöttek már régen ismerték erejét; beszélt a 
németalföldi kormány hatalmas cinchona-ültetvényeiről Jáva szigetén, ahonnét évente sok millió 
font vöröses, csöves, fahéjhoz hasonlatos kérget hajóznak be Amszterdam és London felé... 
Általában fontos és rejtélyes anyag a kéreg, a fás növények kéregszövete az epidermisztől a 
cambiumig, mondotta Peeperkorn; majdnem mindegyiknek rendkívüli dinamikus ereje van, jóra 
vagy rosszra; a színes fajok ismeretei ezen a téren messze felülmúlják a mieinket. Az Új-Guineától 
keletre fekvő szigeteken a fiatalemberek szerelmi varázsszert készítenek egy bizonyos fa kérgéből - 
valószínűleg méregfa lehet, olyasféle, mint a javai antiaris toxicaria, mely, akárcsak a manzanilla-
fa, kigőzölgésével állítólag megmérgezi maga körül a levegőt, és embert, állatot halálos kábulatba 
ejt -; annak a fának a kérgét tehát porrá dörzsölik, a port kókuszdióreszelékkel vegyítve levélbe 
tekerik és megsütik. A vegyülék levét azután a meghódítandó, makacskodó szép leánynak álmában 
arcába fröcskölik, és a leány szerelemre gerjed az iránt, aki ezt cselekedte. Olykor a gyökér kérge 
hordozza magában a varázserőt, például a maláji szigetvilág egy strychnos tieuté nevezetű 
kúszónövényének esetében; a bennszülöttek e növény gyökerének kérgéből, kígyóméreggel 
keverve, egy upasz-radzsa nevezetű anyagot készítenek, mely a vérkeringésbe juttatva - például 
nyíllövés által - pillanatok alatt megöli áldozatát, anélkül, hogy bárki is meg tudná magyarázni a 
fiatal Hans Castorpnak, hogy hogyan történik ez tulajdonképpen. Csak annyit tudunk, hogy az 
upasz dinamikai tekintetben közel áll a sztrichninhez... Peeperkorn most már teljesen fölült 
ágyában, kissé remegő kapitánykezével néha-néha tépett ajkához emelte a borospoharat; a 
Koromandel-parton honos varjúszem-fáról" beszélt, a strychnos nux vomicea-ról, melynek�  
narancssárga bogyóiból, a varjúszemek"-ből nyerik a legdinamikusabb alkaloidát, a sztrichnint;�  
suttogóra halkított hangon, homlokredőzetét felvonva beszélt e fa hamuszürke ágairól, feltűnően 
fényes levélzetéről, sárgászöld virágairól, amíg a fiatal Hans Castorp szeme előtt hisztériásan tarka s 
mégis kísérteties kép támadt erről a fáról, és mindent összevéve egy kicsit borsózott a háta. 
Madame Chauchat most beleszólt a társalgásba, mondván, hogy ez a beszélgetés nem megfelelő, 
kimeríti Peeperkornt, megint felszökik a láza, és akármennyire röstelli is félbeszakítani az 
eszmecserét, arra kell kérnie Hans Castorpot, hogy ezúttal érje be ennyivel. Be is érte, 
természetesen, de a következő hónapokban még gyakran ült a királyi férfiú ágya mellett egy-egy 



váltólázrohama után, míg Madame Chauchat kibe járkált, a beszélgetést ellenőrizte, vagy olykor 
maga is részt vett benne néhány szóval; és Peeperkorn láztalan napjain is sok órát töltött vele és 
gyöngyékes útitársnőjével. Mert ha a hollandus nem feküdt ágyban, estebéd után többnyire maga 
köré gyűjtött egy változó összetételű kicsiny társaságot a szanatóriumi vendégek közül, kártyára, 
borra meg egyéb üdítésre, akár a társalgóban, mint akkor első ízben, akár a vendéglőben, amikor is 
Hans Castorp szokás szerint a hanyag asszony meg a fenséges férfiú között foglalt helyet; 
szabadtéri együttlétek is adódtak, sétálni mentek; a sétákon Ferge meg Wehsal urak is részt vettek, s 
nemsokára Settembrini és Naphta is csatlakoztak hozzájuk, a szellemi ellenlábasok, hiszen a 
találkozás elkerülhetetlen volt, és Hans Castorp örült, hogy megismertethette őket Peeperkornnal és 
végül Clawdia Chauchat-val is - mit sem törődve azzal, hogy a vitatársak kívánatosnak érzik-e ezt 
az ismeretséget és kapcsolatot, vagy sem, és csendben bízva benne, hogy szükségük van nevelési 
objektumra, és inkább elfogadnak egy hívatlan függeléket ráadásul, semmint lemondjanak arról, 
hogy ellentéteiket előtte megvitassák. Valóban nem csalódott abban, hogy tarkabarka
baráti körének tagjai azt legalábbis megszokják, hogy nem szokják meg egymást; volt közöttük 
persze bőven feszültség, idegenkedés, sőt titkolt ellenségeskedés, és magunk is csodálkozunk rajta, 
hogyan sikerülhetett jelentéktelen hősünknek összetartania őket maga körül; talán csendesen 
furfangos, barátságos lénye tette ezt, érdeklődő kíváncsisága, mely mindent figyelemre méltó"-nak�  
talált, s amelyet nyájasságnak nevezhetnénk abban az értelemben, hogy a legkülönbözőbb 
személyeket és személyiségeket egy nyájba terelte, s nemcsak őhozzá, Hans Castorphoz fűzte, 
hanem bizonyos fokig még egymás között is összekapcsolta őket. Csodálatos, keresztül-kasul 
fűződő kapcsolatok! Nem tudunk ellenállni a kísértésnek, hogy bonyolult szálaikat egy pillanatra 
olvasóink elé ne tárjuk, úgy, ahogyan Hans Castorp maga szemlélte őket közös sétáik alkalmával 
furfangos, barátságos szemmel. Ott volt a nyomorúságos Wehsal, aki izzón kívánta Madame 
Chauchat-t, és aljasul tisztelte Peeperkornt meg Hans Castorpot - az egyiket uralkodói jelenéért, a 
másikat múltjáért. Ott volt Clawdia Chauchat, a kecsesen, puhán osonó beteg útitársnő, Peeperkorn 
rabszolgája, s nyilván meggyőződésből, belsőleg mégis kissé nyugtalan és csípős hangulatban, 
amiért farsangéji lovagját oly bizalmas viszonyban látja urával és parancsolójával. Nem 
emlékeztetett-e ingerültsége bizonyos tekintetben arra, amelyet Settembrini úrral szemben 
tanúsított? Az ékesszóló humanistával szemben, akit ki nem állhatott, dölyfösnek, embertelennek 
mondott? A fiatal Hans Castorp pedagógus barátjával szemben? Szívesen kérdőre vonta volna az 
olaszt, mit jelentettek annak idején a szavak, melyeket földközi-tengeri idiómájában (melynek 
Clawdia egyetlen szavát sem értette, éppúgy, mint Settembrini úr az övének, csak éppen Clawdia 
kevésbé vetette meg az ismeretlen nyelvet) a jól nevelt fiatal német után kiáltott, a jó családból 
származó csinos kis bourgeois a la petité tache humide után, amikor az éppen megindult feléje... 
Hans Castorp, amint mondani szokás, fülig szerelmes volt, persze nem a szó derűs értelmében, 
hanem úgy, ahogy az ember szeret, amikor tilalmas és esztelen esetről van szó, amelyre nem illenek 
a síkföld békés dalocskái - halálosan szerelmes volt tehát, és ezzel függő és alárendelt, szenvedő és 
szolgáló helyzetbe került - mégis, a rabszolgaságban is megmaradt annyira furfangosnak, hogy 
tisztán lássa, milyen értéke lehet és maradhat odaadásának az elragadó, tatár szemű, osonó léptű 
beteg számára; és erre az értékre - amint ezt Hans Castorp minden szenvedő alázata mellett is 
magában megállapította - Clawdiát állandóan figyelmeztethette Settembrini iránta tanúsított 
magatartása, amely Clawdia gyanúját nyíltan megerősítette, tudniillik annyira elutasító volt, 
amennyire csak a humanista udvariasság megengedte. A baj, vagyis Hans Castorp szemével nézve: 
szerencse, az volt, hogy Clawdiát e tekintetben nemigen kárpótolta a Leo Naphtával való kapcsolat 
sem, pedig erre bizonyos mértékig számított. Itt nem ütközött ugyan olyan elvi tagadásba, mint 
amilyennel Lodovico úrnál találkozott, és a társalgási feltételek is kedvezőbbek voltak: olykor 
külön is elbeszélgettek, Clawdia meg az éles kis ember, könyvekről, a politikai bölcselet 
problémáiról, melyeknek radikális szemléletében egyetértettek, és Hans Castorp becsülettel 
végighallgatta eszmecseréjüket. De Clawdiának mégis feltűnhetett az az arisztokratikus tartózkodás, 
amelyet a felkapaszkodott - óvatosan, mint minden alulról jött ember - vele szemben tanúsított; 
spanyol terrorizmusa végeredményében kevéssé illett Madame Chauchat ajtócsapkodó, laza é-�
émberiesség"-éhez; mindehhez végső elemként még egy bizonyos leheletnyi, nehezen megfogható 



gyűlölködés járult, amely mindkét szellemi ellenlábasból, Settembriniből csakúgy, mint Naphtából 
áradt feléje - női ösztönével ezt pontosan megérezte, mint ahogyan érezte farsangi lovagja is -, s 
amely nyilván kettejüknek Hans Castorphoz való kapcsolatából eredt: a nevelő kedvetlensége volt 
ez, aki zavaró, elterelő mozzanatnak tekinti a nőt, s ez a titkos, ősi ellentét egyesítette a két 
vitatársat, mert pedagógiába sűrűsödő viszályukat semmivé tette. Vajon nem játszott-e bele ennek 
az ellenségeskedésnek egy árnyalata a két dialektikusnak Pieter Peeperkornnal szemben tanúsított 
magatartásába is? Hans Castorp úgy vélte, észlel valami effélét, talán azért, mert ezt kajánul elvárta, 
és már kezdettől fogva vágyott rá, hogy a királyi hebegőt összehozza két kormányfőtanácsosával",�  
ahogyan magában néha tréfásan nevezte őket, és tanulmányozza a hatást. Mynheer a szabadban 
nem hatott olyan fenségesen, mint zárt helyiségben. A puha nemezkalap, melyet mélyen homlokába 
húzott, eltakarta lobogó, fehér haját és hatalmas homlokredőzetét, megkisebbítette, mintegy 
összezsugorította vonásait, és még vörös orra tekintélyét is csorbította. Járása is rosszabb volt, mint 
egy helyben állása: az volt a szokása, hogy minden egyes kurta lépésnél nehéz testét és még fejét is 
oldalt billentette, aszerint, hogy melyik lábával lépett, s ez inkább kedélyesen aggastyáni, mintsem 
királyi hatást keltett; amellett járás közben nem is húzta ki magát teljesen, mint amikor megállt, 
hanem kissé magába roskadt. De azért még így is fejjel magaslott Lodovico úr és kivált a kis 
Naphta fölé... és mégsem ez, nemcsak ez volt az oka, amiért jelenléte olyannyira nyomasztotta a két 
politikust - pontosan annyira, ahogyan Hans Castorp jó előre elhatározta. A nyomást, az 
összehasonlításból eredő kisebbítést és csorbítást világosan érezte az agyafúrt szemlélő, de 
kétségtelenül érezték a résztvevők is - a túlzottan ékesszóló satnyák csakúgy, mint a fenséges 
hebegő. Peeperkorn rendkívül udvariasan, figyelmesen bánt Naphtával meg Settembrinivel, 
respektusát Hans Castorp ironikusnak mondotta volna, ha nem érzi át tisztán, hogy ez a fogalom 
összeegyeztethetetlen a nagy formátummal. Királyok nem ismerik az iróniát, még olyan értelemben 
sem, mint az ékesszólás egyenes és klasszikus eszközét, hát még bonyolultabb
értelemben. Így hát inkább finom és mégis nagyszabású csúfolódásnak lehetne nevezni azt, ami 
túlzott komolyság mögé rejtve, vagy leplezetlenül megnyilvánulva, a hollandus magatartását 
jellemezte Hans barátaival szemben. Bizony... bizony... bizony... - mondogatta például, fölemelt�  
ujjával fenyegette az ellenlábasokat, s fejét félrefordította, miközben tépett ajkát tréfás mosolygás 
vonta szét.
- Ezek... ez... Hölgyeim és uraim, legyen szabad felhívnom figyelmüket... Cerebrum, cerebrális, 
értik, kérem! Nem, nem, perfekt, rendkívüli, ez igazán, ez mégiscsak,.." Ők pedig azzal bosszulták 
meg magukat, hogy gyors pillantásokat váltottak, majd a találkozás után kétségbeesetten égnek 
emelték tekintetüket, s ebbe a játékba Hans Castorpot is megpróbálták belevonni, ő azonban 
visszautasította. Megesett, hogy Settembrini úr egyenesen kérdőre vonta neveltjét, ezzel tanúsítván 
pedagógus aggodalmait. - Az Isten szerelmére, mérnök úr, hisz ez egy ostoba öregember! Mit lát 
benne? Mit tanulhat tőle? Megáll az eszem! A helyzet világos lenne, bár nem éppen dicséretes... ha 
csak éppen eltűrné ezt az embert, ha társaságában csak jelenlegi szeretője társaságát keresné. De 
lehetetlenség észre nem venni, hogy szinte többet foglalkozik a férfival, mint az asszonnyal. Kérve 
kérem, segítsen nekem megérteni... Hans Castorp nevetett.
- Föltétlenül! - mondotta. - Perfekt! Ez igazán... Engedje meg... Helyes! - Még Peeperkorn 
karmestermozdulatait is megpróbálta utánozni. - Igen, igen - folytatta még mindig nevetve -, maga 
ezt ostobának találja, Settembrini úr, és mindenesetre homályos, ami a maga szemében talán még 
rosszabb az ostobánál. Ó, az ostobaság! Annyiféle fajtája van az ostobaságnak, és ezek közül az 
okosság nem is a legjobb... Hohó, most örök érvényű megállapítást tettem, azt hiszem, valóságos 
bon mot szaladt ki a számon. Hogy tetszik? - Nagyon tetszik. Várakozással tekintek első 
aforizmagyűjteménye elébe. Talán még jókor van, hogy arra kérjem, vegyen benne tekintetbe 
bizonyos megállapításokat, amelyeket alkalomadtán a paradoxon emberellenes mivoltáról tettünk.
- Meglesz, Settembrini úr. Föltétlenül meglesz. Nem, ne higgye, hogy paradoxonokra vadászom! A 
bon moí-mal csak arra akartam rámutatni, milyen rendkívül nehéz megkülönböztetni az ostobaságot 
az okosságtól. Nehéz, ugyebár? Olyan nehéz a kettőt elhatárolni, az egyik annyira átfolyik a 
másikba ,.. Tudom, Settembrini úr, hogy utálja a misztikus guazzabuglió-t, értéket kíván és ítéletet, 
értékítéletet, és ebben teljesen igazat adok magának. De a butaság meg az okosság kérdése, ez néha 



valóságos misztérium, márpedig talán csak meg van engedve, hogy az ember misztériumokkal 
foglalkozzék, feltéve, hogy megvan a becsületes törekvés a megfejtésükre. De most a következő 
kérdést vetem fel... Azt kérdem magától, Settembrini úr: tagadja-e, hogy ez a hollandus 
mindannyiunkat zsebre vág? Durván fejezem ki magam, de amint látom, mégsem tagadhatja, hogy 
igazam van. Mindannyiunkat zsebre vág, és valami okból joga van hozzá, hogy kinevessen 
bennünket. Honnét ered ez a joga, miből és miért? Természetesen nem az okossága jogosítja fel rá. 
Elismerem, okosságról itt nemigen lehet szó, Peeperkorn eleme a homály, no meg az érzelem; az 
érzés a vesszőparipája, ha megbocsátja ezt a köznapi kifejezést! Azt mondom tehát: nem az 
okossága miatt vág minket zsebre, tehát nem szellemi okokból... ezt maga is kikérné magának, 
Settembrini úr, és ez valóban kikapcsolható. De nem is testi okokból! Nem a tengerészkapitány-
válla miatt, nem a nyers karhatalmi ereje miatt, és nem is azért, mert egyetlen ökölcsapással 
leterítené akármelyikünket... eszében sincsen, hogy ilyesmit tehetne, és ha történetesen egyszer 
eszébe jut, néhány civilizált szó elegendő, hogy lecsillapítsa... Tehát nem is testi okokból. Igaz, a 
testi elemnek is van benne szerepe... nem karhatalmi értelemben, hanem másképp, misztikus 
értelemben... mihelyt a test szerepet játszik valamiben, misztikába fordul az ügy... a testi átmegy a 
szellemibe és megfordítva, a kettő nem választható el egymástól, és ostobaság meg okosság sem 
választható el, de a hatása megvan, a dinamikája, és zsebre vág mindannyiunkat. Erre pedig csak 
egyetlen szó áll rendelkezésünkre, és ez a szó: személyiség". Persze, köznapi értelemben is�  
használják, hiszen mindannyian erkölcsi és jogi és még nem tudom, miféle személyiségek vagyunk. 
De itt nem ebben az értelemben használjuk. Itt misztérium, amely túl van ostobaságon és 
okosságon, mégis szabad és kell vele foglalkozni részben azért, hogy az ember lehetőleg megfejtse, 
részben pedig, amennyiben ez nem lehetséges, hogy az ember épüljön rajta. És ha maga az értékek 
pártján áll, Settembrini úr... úgy gondolom, a személyiség is pozitív érték, pozitívabb, mint 
ostobaság és okosság, a legnagyobb mértékben pozitív, abszolút pozitív, mint az élet, egyszóval: 
életérték, és föltétlenül megérdemli, hogy az ember foglalkozzék vele. Ezt kellett elmondanom 
válaszul arra, amit az ostobaságról mondott.
Hans Castorp újabban már nem hebegett, nem zavarodott bele az effajta elmefuttatásaiba, és nem is 
akadt meg. Befejezte mondókáját, utána leeresztette a hangját, pontot tett, és haladt tovább, bátran, 
férfiasan, noha még mindig elpirult beszéd közben, és lelke mélyén egy kicsit félt a bíráló 
némaságtól, amely elhallgatását követi majd, hogy ideje legyen elszégyellnie magát. Így történt 
most is, Settembrini úr hagyta, hogy a csend elvégezze munkáját, azután szólalt csak meg:
- Tagadja, hogy paradoxonokra vadászik. Pedig pontosan tudja, hogy éppoly rossz szemmel nézem, 
ha misztériumvadászatra indul. Rejtélyt kovácsol a személyiségből, és ezzel annak a veszélynek 
teszi ki magát, hogy bálványimádásba esik. Egy álarcot tisztel. Misztikát lát ott, ahol 
misztifikációról van szó, csalóka, üres
formáról, amilyennel a testi alak, a fiziognómia démona olykor bolondít bennünket. Nem járt soha 
színésztársaságba? Nem ismeri azokat a színészfejeket, amelyekben Július Caesar, Goethe és 
Beethoven arcvonásai egyesülnek, de ha egy ilyen fejedelmi ábrázat szerencsés tulajdonosa a száját 
kitátja, kisül, hogy nála nagyobb barmot nem hordott még a föld?
- Helyes, a természet játéka - válaszolta Hans Castorp. - De mégsem csak játék, nemcsak 
bolondítás. Mert ha az efféle ember színész, akkor nyilván tehetséges, a tehetség pedig maga is 
fölötte áll ostobaságnak és okosságnak, maga is életérték. Mynheer Peeperkorn is tehetség, 
mondjon, amit akar, és ezzel vág zsebre bennünket. Ültesse a szoba egyik sarkába Herr Naphtát, és 
tartasson vele előadást Nagy Gergelyről és a civitas Dei-ről, igazán rendkívül figyelemre méltó 
lesz... és a szoba túlsó sarkában ott áll Mynheer Peeperkorn a furcsa szájával, magasra vont 
homlokredőzetével, és nem mond egyebet, mint: Föltétlenül! Engedje meg... El van intézve!" És�  
meglátja, az emberek Peeperkorn köré gyűlnek majd, valamennyien őköréje, Naphta pedig egyes-
egyedül ül ott az okosságával meg az istenállamával, holott olyan világosan fejezi ki magát, hogy az 
embernek a velőscsontjába hatol, ahogy Behrens mondani szokta...
- Szégyellje magát, hogy ennyire imádja a sikert! - intette Settembrini úr. - Mundus vult dedpi... [6] 
Nem kívánom, hogy Herr Naphta köré seregeijen a nép. Álnok intrikus. Mégis hajlandó vagyok 
pártjára állni abban az elképzelt jelenetben, amelyet kevéssé helyeselhető tetszéssel kiszínezett 



előttem. Ám vesse meg a határozottat, a precízet, a logikusat, a humánusan összefüggő beszédet! 
Vesse meg, és tisztelje helyette holmi érzelmi szélhámos hókuszpókuszait, utalásait... és az ördög 
máris megkaparintotta a lelkét...
- De higgye el, Settembrini úr, néha egészen összefüggően beszél, ha belemelegszik - mondta Hans 
Castorp. - Egyszer dinamikus orvosszerekről és ázsiai mérges fákról tartott nekem előadást, olyan 
érdekesen, hogy szinte a hátam borsózott... ami érdekes, az mindig egy kicsit hátborzongató... és 
amit mondott, voltaképpen nem is magában véve volt olyan érdekes, hanem a személyisége hatását 
is figyelembe véve; az tette hátborzongatóvá és egyben érdekessé...
- Persze, persze. Ismerjük a gyengéjét: Ázsia. Valóban, ilyen csodákkal nem szolgálhatok - 
válaszolta Settembrini úr olyan keserűen, hogy Hans Castorp sietve kijelentette, Settembrini úr 
társalgásának, oktatásának előnyei persze egészen más természetűek, senkinek sem jutna eszébe 
összehasonlítást tenni, amely mindkét részre nézve csak igazságtalanul üthetne ki. Ám az olasz 
megvetette, meg sem hallotta udvariaskodását. Így folytatta:
- Engedje meg mindenesetre, hogy bámuljam tárgyilagosságát és lelki nyugalmát, mérnök úr. Egy 
kissé a komikumot súrolja, ezt, ugyebár, maga is elismeri. Mert végeredményében úgy áll a dolog... 
Ez a fafejű bálvány elszerette a maga Beatricéjét... hogy nevén nevezzük a gyermeket. És maga? 
Példátlan!
- Temperamentum különbségek, Herr Settembrini. Vérmérséklet és lovagiasság fokának eltérései. 
Maga, mint a Dél fia, nyilván méreggel és tőrrel intézné el az ügyet, vagy társadalmian 
szenvedélyes útra terelné, egyszóval kakaskodna. Ez persze nagyon férfias lenne, gálánsul és 
társadalmian férfias. De az én esetem egészen más. Én nem vagyok férfias abban az értelemben, 
hogy a másik férfiban csak a vetélytárs hímet lássam; talán egyáltalában nem vagyok férfias, de 
semmi esetre sem ezen a módon, amelyet önkéntelenül társadalmi"-nak nevezek, magam sem�  
tudom, miért. Azt kérdem magamtól a halvérű szívemben, hogy voltaképpen mit is vethetek a 
szemére. Vétett ellenem szántszándékkal? Márpedig a sértésnek szándékosan kell történnie, 
másképp nem sértés. Ami pedig az ellenem-vetést illeti, ezzel inkább a hölgyhöz fordulhatnék, de 
ahhoz megint nincs jogom... általában sincsen, és Peeperkornra való tekintettel különösen nem. 
Mert Peeperkorn először is személyiség, és ez már magában véve is nagyon sok a nők szemében, 
másodszor pedig nem közönséges civil, mint én, hanem bizonyos értelemben katona, mint szegény 
öcsém, mármint annyiból, hogy van egy point d'honneur-ja, becsületbeli vesszőparipája, mégpedig 
az érzés, az élet... Bolondságokat fecsegek, tudom, de inkább összehordok hetet-havat, és 
megpróbálok valami bonyolultat legalább félig-meddig kifejezni, semhogy mindig csak 
kifogástalan közhelyeket hangoztassak... ez talán mégiscsak afféle katonás vonás a jellememben, ha 
szabad magam így kifejeznem...
- Nem bánom, fejezze ki így - bólintott Settembrini. - Ez föltétlenül dicséretes vonás volna. A 
megismerés és kifejezés bátorsága: ez az irodalom, a humanitás...
Így hát ezúttal tisztességgel szabadultak egymástól; Settembrini úr békülékenyen zárta le a 
beszélgetést, és erre nyomós oka volt. Pozíciója korántsem volt rendíthetetlen, ezért nem lett volna 
tanácsos, hogy túlságba vigye szigorúságát; a féltékenységet tárgyaló beszélgetés sikamlós talaj volt 
számára, s egy bizonyos pontján voltaképp azt kellett volna mondania, hogy pedagógiai vénájára 
való tekintettel az ő viszonya a férfiassághoz sem teljesen társadalmi és kakaskodó jellegű, amiért is 
a nagyszabású Peeperkorn éppúgy zavarja köreit, mint akár Naphta vagy Madame Chauchat; végül 
pedig nem remélhette, hogy tanítványát semlegessé teszi egy személyiség hatásával, természetes 
fölényével szemben, amely alól sem ő maga, sem cerebrális ügyekbeli társa nem tudta magát 
kivonni. A legjobban akkor ment soruk, ha szellemi szelek fújdogáltak, ha vitatkoztak, s a sétálók 
figyelmét teljes egészében igénybe vették egy-egy elegáns és egyben szenvedélyes, elméleti, de
mégis az égető élet-halál kérdéseknek kijáró hangon folytatott disputájuknak, melyben jóformán 
csak ők ketten vettek részt, s melynek tartama a jelenlevő formátum"-ot bizonyos fokig�  
semlegesítette, mivel a vitát csupán homlokráncoló csodálkozással és homályos, gúnyos, szaggatott 
szavakkal kísérhette. Ámde a formátum még ilyen körülmények között is úgy nyomta, árnyékolta a 
beszélgetést, hogy vesztett valamelyest fényéből; valami módon lényegtelenítette a vitát, mindenki 
számára érezhetőn, noha a maga részéről öntudatlanul (vagy Isten tudja, milyen mértékben 



tudatosan), szembeállított vele valamit, ami egyik ügynek sem vált javára, és amitől a viszály döntő 
jelentősége elhalványult, sőt - restelkedve mondjuk ki - hiúvá, lényegtelenné vált. Vagy másképpen 
kifejezve: az életre-halálra való tréfás csatározás titokban, földalatti és meghatározhatatlan módon 
állandóan a mellette lépkedő formátumra vonatkoztatta magát, és elvérzett ebben a 
magnetizmusban. Másképp nemigen jellemezhetjük ezt a titokzatos folyamatot, amely rendkívülien 
bosszantotta a vitatársakat. Csak annyit mondhatunk, ha nincs Pieter Peeperkorn, a hallgató sokkal 
inkább lett volna köteles állást foglalni, amikor például Leo Naphta az egyház alapvetően 
forradalmi lényegét védelmezte Settembrini úr oktató célzatú nézetei ellen; a humanista tudniillik 
ebben a történelmi erőben, az egyházban, csupáncsak a sötét maradiság és konzervativizmus 
védelmezőjét látta, és minden változásra és megújulásra kész életörömöt, jövőbe vetett bizodalmat 
az ellenkező oldalra állított, az antik műveltség újjászületésének dicsőséges korszakából eredő 
elvekhez, a felvilágosodás, a tudomány, a haladás elveihez kapcsolta, és e hitvallása mellett kitartott 
ékes szavakkal és nemes gesztusokkal. Naphta ekkor jegesen, élesen magára vállalta, hogy 
kimutassa - és ki is mutatta szemkápráztatón, szinte megcáfolhatatlanul -, hogy az egyház, mint a 
vallási, aszketikus eszme megtestesítője, lényegét tekintve távol áll attól, hogy pártfogója és 
támasza legyen a megmaradni akarónak, tehát a világi műveltségnek, az állami jogrendnek, hanem 
épp ellenkezőleg, kezdettől fogva a legradikálisabb, mindent gyökerestül felforgató forradalmiságot 
írta zászlajára; hogy minden, ami magát megőrzendőnek véli, s amit a lágymelegek, a gyávák, a 
konzervatívok, a polgárok megőrizni próbálnak, tehát állam és család, világi művészet és tudomány 
mindig csak a vallásos eszme és az egyház ellenére, azzal tudatosan vagy öntudatlanul szemben 
állva maradtak fenn, lévén az egyház vele született törekvése és törhetetlen célja minden fennálló 
világi rend felbomlasztása és a társadalom újjáalakítása az eszményi, kommunista istenállam, a 
civitas Dei mintaképe szerint. Ezután ismét Settembrinié volt a szó, és Isten a tanúnk! - kihasználta 
az alkalmat. Siralmas látni - mondotta -, hogy valaki ennyire összecserélje a forradalom lutheri 
eszméjét a gonosz ösztönök általános lázadásával. Az egyház újító szelleme az évszázadok során 
abban nyilvánult, hogy az életadó gondolatot inkvizíciós módszerekkel kifürkéssze, megölje, 
máglyák füstjébe fojtsa, ma pedig küldöttei által forradalmi szelleműnek kürtölte ki magát, azzal a 
megokolással, hogy célja a szabadságot, a műveltséget és a demokráciát barbársággal és a csőcselék 
diktatúrájával helyettesíteni. Valóban hátborzongató fajtája az ellentmondásos következetességnek, 
a következetes ellentmondásnak... Az efféle ellentmondásnak és következetességnek - válaszolta 
Naphta - ellenfele sincsen híján. Noha demokratának hiszi magát, nyilatkozatából vajmi kevéssé 
sugárzik a nép és az egyenlőség szeretete, sőt inkább kárhozatos arisztokrata dölyfről tanúskodik, 
midőn a helyettes diktatúrára hivatott világproletariátust csőcseléknek nevezi. Ellenben vérbeli 
demokrata módon viseltetik nyilván az egyházzal szemben, amely, ezt valóban büszkén el kell 
ismerni, a történelem legelőkelőbb hatalma - előkelő a végső és legmagasabb értelemben, a szellem 
értelmében. Mert az aszketikus szellem - ha szabad magát pleonazmusokban kifejeznie -, a világ 
megtagadásának és megsemmisítésének szelleme maga az előkelőség, a tisztán kitenyésztett 
arisztokrata elv; sohasem lehet népszerű, és az egyház épp ezért mindenkor népszerűtlen volt. Ha 
Settembrini úr egy kissé betekint a középkor kultúrájába, illetve irodalmába, mindjárt szemébe 
tűnik ez a tény, mármint a nyers és leplezetlen utálat, mellyel a nép - mégpedig a nép a szó 
legtágabb értelmében - az egyházzal szemben viseltetett; kitűnik ez például bizonyos szerzetes-
figurákból, amelyek, mint a népszerű költői fantázia szüleményei, az aszketikus gondolattal már 
nagyon is lutheri módon bort, nőt és dalt állítanak szembe. Mindenféle fajta világi hősiesség, 
minden harcias szellem, ideértve az udvari költészetet is, többé-kevésbé nyílt ellentétben állt a 
vallásos eszmével, és ezzel együtt a hierarchiával. Mert mindez világiasság" és csőcselék volt az�  
egyházzal, a szellem általa képviselt nemességével szemben. Settembrini úr hálásan köszönte az 
emlékeztetést. Ilsan barát alakja a Rózsakert-nek nevezett hősi énekben valósággal üdítő a vitatársa-
dicsőítette síri arisztokratizmushoz képest, s ha ő, Settembrini, nem is híve a német reformátornak, 
akire ellenfele célzott, mindenkor lelkesen kész megvédeni tanai alapvető demokratikus 
individualizmusát mindennemű egyházi-feudális uralmi aspiráció ellen, amely az egyéniségen 
erőszakot akar tenni.
- Ejnye! - kiáltott fel Naphta hirtelen. - Most már azzal vádolják az egyházat, hogy nem eléggé 



demokratikus, nincsen érzéke az emberi személyiség értéke iránt? Hát a kánonjog humánus 
elfogulatlansága, a kánonjogé, mely - szemben a jogképességet a polgárjogtól függővé tevő római 
joggal és a germán joggal, amely ezt népi hovatartozáshoz és szabademberséghez kötötte - nem 
követelt egyebet, csupán az egyházhoz való tartozást és igaz hitet, nem törődött sem állami, sem 
társadalmi szempontokkal, és kimondta a rabszolgák, hadifoglyok és
jobbágyok végrendelkezési és örökösödési képességét? Ez az álláspont - jegyezte meg Settembrini 
epésen - talán nem volt teljesen független a kánoni porció" szempontjától, amely minden�  
végrendeletnél kötelezően lehullott az egyház részére. A továbbiakban papi demagógiát" emlegetett,�  
a mindenáron való hatalmi törekvés jelének nevezte a nép kegyeinek keresését, az alvilág 
megmozgatását, ha már az istenek érthető módon nem akarnak tudni valakiről, és úgy mondta, az 
egyháznak nyilván fontosabb volt a lelkek mennyisége, mint minősége, ami mélységes szellemi 
előkelőtlenségre vall. Márminthogy az egyház nem előkelő gondolkozású? Settembrini úr figyelmét 
felhívták a kérlelhetetlen arisztokratizmusra, mely a gyalázat örökletességének alapját képezi: a 
súlyos bűn átruházása a demokratikus értelemben ártatlan utódokra, példának okáért a természetes 
gyermek halálig tartó megbélyegzettsége, jogtalansága. Erről ne szóljanak, kérte Settembrini úr: 
először, mert humánus érzéke fellázad ellene, másodszor, mert megelégelte a csalafinta kifogásokat, 
s ellenfele apologetikájának mesterkedéseiben felismeri a semmi alávaló és ördögi kultuszát, mely a 
szellem színében kíván feltűnni, és az aszketikus elv bevallott népszerűtlenségét oly fölöttébb 
törvényesnek, szentnek akarja láttatni. Ezen a ponton Naphta engedélyt kért, hogy hangosan 
felkacaghasson. Az egyház nihilizmusáról beszélnek! A világtörténelem legrealisztikusabb 
uralkodó-rendszerének nihilizmusáról! Settembrini úr tehát sohasem érezte meg a humánus irónia 
leheletét, amellyel az egyház állandóan engedményeket tesz a világnak, a testnek, okos 
engedékenységgel rejti el az elv végső következtetéseit, és szabályozó befolyásként érvényesíti a 
szellemet, anélkül hogy túlságos szigorúsággal fogná a természetet?! Következésképpen sosem 
hallott az indulgenda paposan elmés fogalmáról? Ebbe még egy szentség is beletartozik, tudniillik a 
házasság szentsége, mely nem pozitív jó, mint a többi szakramentum, hanem csupán védelem a bűn 
ellen, csak az érzéki vágy és a kicsapongás mérséklését szolgálja, és így érvényre jut benne az 
aszketikus elv, a szűziesség eszménye, anélkül hogy a testtel túlságos élesen szállnának szembe, 
ami ellenkeznék a politikus magatartással! Settembrini úr mit tehetett volna egyebet? Tiltakozott a 
politikus"-nak ilyen ocsmány felfogása ellen, az öntelt elnézés és fölényes okosság ellen, amelyet a�  
szellem - mármint az, ami itt magát szellemnek nevezi - megenged magának állítólag vétkes és 
politikusan" kezelendő ellentétével szemben, holott ez cseppet sem szorult rá méregtől csepegő�  
indulgenciá-jára; kikelt egy olyan világszemlélet átkozott kettőssége ellen, amely elördögiesíti a 
mindenséget, az életet csakúgy, mint annak kiagyalt ellentétét, a szellemet: mert ha az előbbi a 
gonosztól való, akkor az utóbbi is szükségszerűen az, mint tiszta tagadás! És lándzsát tört a kéj 
ártatlansága mellett, miközben Hans Castorpnak akarva, nem akarva barátja humanista 
padlásszobája jutott eszébe, írópulttal, szalmaszékekkel, vizesflaskóval benne; Naphta ezzel 
szemben váltig állította, hogy a kéj sohasem lehet bűntelen, a természetnek igenis legyen 
lelkifurdalása a szellemmel szemben, az egyház politikáját és a szellem indulgendá-ját szeretet"nek�  
nevezte, hogy ezzel is megcáfolja az aszketikus elv állítólagos nihilizmusát - Hans Castorp pedig 
magában megállapította, hogy a szeretet" szó igen furán hangzik az éles, sovány kis Naphta�  
szájától... És így tovább, ismerjük a játékot. Hans Castorp ismerte. Egy pillanatig vele együtt 
odafigyeltünk, hogy megállapítsuk, hogyan fest például egy efféle peripatetikus csetepaté a mellette 
andalgó személyiség árnyékában, és mi módon veszi vérét e személyiség jelenléte: olyasformán 
történik ez, hogy a személyiségre való állandó titkos, kényszerű vonatkoztatás kiöli belőle az ide-
oda pattogó szikrát, és olyasféle tompa, élettelen érzés támad, mint amikor az ember azt tapasztalja, 
hogy egy villanyvezetékben nincs áram. Helyes! Így volt. Az ellentmondások nem szikráztak többé, 
nem cikázott villám, nem pattogott az áram; a személyiség jelenléte semlegesítette a szellemet, és 
nem megfordítva, nem vált semlegessé általa, ahogyan a szellem képzelte; Hans Castorp ezt 
meglepetten, érdeklődve észlelte. Forradalom és megőrzés... Az ember Peeperkornra nézett, ahogy 
ott bandukolt, kalapját homlokába húzva, oldalt bókoló lépteivel igazán nem volt valami 
nagyszabású gyalogló; az ember látta széles, szabálytalanul tépett ajkát, hallotta, amint tréfásan a 



vitatkozók felé bólintva megjegyezte: Bizony, bizony! Cerebrum, cerebrális... tetszik érteni! Ez�  
igazán... Ez mégiscsak..." - és íme, a vezeték bedöglött! Megpróbálták másképp, erősebb 
varázsigékhez folyamodtak, az arisztokrácia problémáját vetették fel, népszerűség és előkelőség 
kérdését. Semmi szikra! A beszélgetést mágneses erő térítette személyes irányba: Hans Castorp a 
tűzött vörös selyempaplan alatt látta feküdni Clawdia útitársát, gallértalan trikóingben, félig öreg 
munkás, félig királyi mellszobor - és a vita éltető idege egyet rándult, azután elhalt. Erősebb 
feszültséget! Emitt tagadás és a semmi kultusza - amott örökös igenlés és a szellem szerető 
vonzódása az élethez! De hová lett ideg, villám, áram, ha az ember Mynheerre tekintett - márpedig 
elkerülhetetlenül oda vonzotta a pillantást valami titkos erő. Ideg, villám, áram elmaradt, és ez Hans 
kifejezésével élve misztérium volt, sem több, sem kevesebb. Aforizmagyűjteményéhez azt is 
följegyezhette, hogy az ember a misztériumot vagy a legegyszerűbb szavakkal fejezi ki, vagy 
egyáltalán nem. Ennek a misztériumnak a kifejezésére legfeljebb csak annyit lehetett mondani - azt 
azonban fenntartás nélkül -, hogy Pieter Peeperkorn a homlokredőzetes királyi álarcával meg a 
keserűen tépett szájával mindenkor mindkét ellentétes végletet egyesítette magában, mindkettő illett 
rá, és látszólag semlegesítette egymást, ha az ember ránézett - emez és amaz, az egyik és a másik. 
Igen, ez a buta öregember, ez az uralkodói zérus! Nem
zavarkeltéssel és intrikával bénította meg az ellentmondások idegét, mint Naphta, nem úgy volt 
kétértelmű, mint a kis jezsuita, hanem egészen másképp, ellenkezőleg, pozitív értelemben; ez a 
tántorgó misztérium szemlátomást fölötte állt nemcsak ostobaságnak és okosságnak, hanem még 
számtalan más ellentétnek is, amelyet Settembrini meg Naphta azért idézett fel, hogy nevelői célból 
nagyfeszültséget hozzon létre. A személyiség - úgy tetszett - nem nevelő jellegű; és mégis, milyen 
sokat jelent a műveltsége érdekében utazónak! Milyen érdekes volt e kétértelmű királyt szemlélni, 
midőn a viszálykodók házasságról és bűnről disputáltak, az elnézés szentségéről, a kéj bűnös vagy 
ártatlan voltáról! Vállára, mellére horgasztotta fejét, tépett ajka elnyílt, petyhüdten, panaszosan 
tátogott a száj, orrcimpája fájdalmasan megfeszült, kitágult, homloka redői fölemelkedtek, és a 
táguló szemek fakó, szenvedő pillantást lövelltek - keserves látvány. De ím, a mártírarc egyetlen 
szemvillanás alatt dúsan kivirult! A fő ferde hajlása átértelmeződött, huncutságot fejezett ki, a még 
mindig elnyílt száj illetlen mosolyra húzódott, egyik orcájában megjelent a régebbről már ismert 
szibarita gödröcske - egyszer csak ott termett a táncoló pogány pap, fejével ama cerebrális irányba 
bökött, és így szólt:
- Ejnye hát... bizony, bizony... perfekt... ez aztán... ezek igazán... Itt megmutatkozik... A kéj 
szentsége, ugyebár... Amint mondottuk, a legjobban mégis akkor jártak Hans Castorp trónjuk 
fosztott barátai és nevelői, amikor veszekedhettek. Olyankor elemükben voltak, a formátum pedig 
annál kevésbé, s a szerepről, amelyet olyankor játszott, mindenesetre eltérhettek a vélemények. 
Ellenben kétségtelenül a cerebrálisok hátrányára alakult a helyzet, mihelyt nem szó, szellem és lélek 
került szőnyegre, hanem tárgyak, földi és gyakorlati témák, vagyis olyan kérdések, amelyekben az 
uralkodói jellemek igazából megállják a helyüket; olyankor aztán befellegzett a cerebrálisoknak, 
háttérbe szorultak, eljelentéktelenedtek, és a jogart Peeperkorn ragadta meg, ő határozott, döntött, 
rendelt, utasított és parancsolt... Csoda-e, hogy erre az állapotra törekedett, a logomachiából 
állandóan efelé igyekezett? Szenvedett, míg a szópárbaj tartott, legalábbis ha nagyon sokáig tartott; 
de nem hiúságból szenvedett, efelől bizonyos volt Hans Castorp. A hiúságnak nincs formátuma, a 
nagyság nem hiú. Nem, Peeperkorn vágyakozása a konkrétumok felé egészen más okokból fakadt: 
nagyjából és otrombán kifejezve szorongásból és félelemből, abból az ügybuzgalomból, és 
becsületvesszőparipából, amelyet Hans Castorp kísérletképpen említett Settembrini úrnak, s 
amelyben bizonyos fokig katonás vonást vélt látni. - Uraim... - kezdte a hollandus, és intőn, 
parancsolón emelte föl körömdárdás kapitánykezét. - Helyes, uraim, perfekt, kiváló! Az aszkézis... 
az indulgencia... az érzéki gyönyör... Szeretném ezt... Föltétlenül! Rendkívül fontos! Rendkívül 
vitatható! Ámde engedjék meg... Attól tartok, hogy súlyos... Kivonjuk magunkat, uraim, felelőtlenül 
kivonjuk magunkat a legszentebb... - Nagyot lélegzett. - Ez a levegő, uraim, a mai nap jellegzetes 
főnlevegője a maga sejtelmes, emlékekkel terhes, idegzsongító tavaszi aromájával... nem azért 
szívjuk be, hogy ilyen alakban... Nyomatékosan kérem: ne tegyük. Ez sértés. Csak neki, ennek a 
levegőnek szenteljük teljesen, egészen... ó, legteljesebb és legkoncentráltabb... El van intézve, 



uraim! És csakis jó tulajdonságai dicsőítéséül engedjük ki ismét... Félbeszakítom magamat, uraim! 
Félbeszakítom önmagamat ennek a... - Megállt, hátrahajolt, s kalapjával árnyékolta szemét; 
valamennyien követték példáját. - Hadd tereljem figyelmüket a magasba - mondotta -, oda fel az 
égbolt magasába, arra a köröző fekete pontra, amott a feketébe játszó rendkívüli kékség alatt... Ez 
ragadozó madár, nagy ragadozó madár. Ha nem csalódom, akkor ez... Uraim és gyermekem, ez sas! 
A leghatározottabban őreá terelem... Látják, kérem! Ez nem ölyv és nem keselyű... ha olyan 
távollátók volnának, mint amilyen én a növekvő... De igen, gyermekem, növekvő. Hajam kifehérült, 
ó, igen. Akkor tehát maguk is éppolyan pontosan... a szárnyak tompa kerekségéről... Sas, uraim. 
Szirti sas. Épp fölöttünk köröz a kékségben, egyetlen szárnycsapás nélkül, mozdulatlanul lebeg a 
fenséges magasságban... és éles, messze néző szemével kidudorodó homlokcsontja alól leselkedik... 
Sas, uraim és gyermekem, Jupiter madara, fajának királya, a levegő oroszlánja! Tollnadrágot hord, 
és vasból van a csőre, legelöl meggörbül vaskeményen, és a marka iszonyú erős, karma befelé 
görbül, az egy hosszú hátsó vaskapocsként fogja át a hátragörbülő elsőket. Így, látják! - És hosszú 
körmű kapitánykezével megpróbálta utánozni a sas markát. - Mit körözöl, mit lesel odafenn, 
komám? - fordult ismét felfelé. - Csapj le! Vascsőrödet vágd a fejébe, a szemébe, tépd fel a hasát 
annak az élőlénynek, amelyet Isten néked... Perfekt! El van intézve! Karmaid belekben vájkálnak, 
csőrödről vér csorog...
Elragadta a lelkesedés, a sétálók pedig egy szikrát sem törődtek immár Settembrini meg Naphta 
ellentéteivel. A sas még azután is némán tovább hatott az elhatározásokban és vállalkozásokban, 
amelyek megjelenését Mynheer utasítására követték: betértek egy kis vendéglőbe, ettek és ittak, 
szabálytalan időben, ám olyan étvággyal, amelyet a sas csendes emléke tüzelt; Mynheer gyakorta 
ütött nyélbe effajta dőzsöléseket és lakomákat a szanatóriumon kívül is, ahol épp eszébe jutott, 
Falu"-ban és Telep"-en, egy-egy kiskocsmában Glarisban vagy Klostersban, ahová vonattal� �  
kirándultak. Uralkodói irányítása mellett élvezték az élet klasszikus adományait: tejszínes kávét 
házi süteménnyel, vagy zsíros sajtot illatos alpesi vajon, de ez a vaj forró sült gesztenyével sem volt 
utolsó élvezet, s hozzá veltlini vörös bort ittak, amennyit a szív megkívánt; Peeperkorn fenséges 
szaggatott szavakkal kísérte a rögtönzött lakomát, vagy Anton Karlovics
Fergét szólította fel a beszédre, a jólelkű szenvedőt, akitől távol állt minden magasabb röptű 
érdeklődés, de tárgyi szempontból igen érdekesen tudott beszélni az orosz sárcipőgyártásról: a 
gumimasszát kénnel és egyéb anyagokkal keverik, s a kész, lakkozott lábbelit száz fokon felüli 
hőmérsékleten vulkanizálják". Beszélt a sarkkörről is, mert szolgálati utazásai során oda is többször�  
eljutott, az éjféli napról, a sarkvidéki örökös télről. Kiugró ádámcsutkájából, lecsüngő bajsza alól 
szivárogtak elő a szavak, ahogy mindezt előadta: a gőzös parányinak tetszett az óriási sziklák közt, 
a tenger acélszürke felületén. Az égre sárga fénycsíkok terültek, ez volt az északi fény; és ő, Anton 
Karlovics, mindezt kísértetiesnek érezte, az egész tájat s magamagát benne. Így beszélt Herr Ferge, 
az egyetlen a kicsiny társaságban, aki kívül állt az egymást keresztezőn ide-oda futó kapcsolatokon. 
Ami mármost e kapcsolatokat illeti, két rövid beszélgetést kell feljegyeznünk, két négyszemközt 
lefolytatott különös konverzációt, melyet hősiesen hősünk folytatott egyrészről Clawdia Chauchat-
val, másrészről Clawdia útitársával, mindegyikkel külön-külön, az elsőt lenn a hallban, egy estefelé, 
míg a zavaró körülmény" lázasan feküdt odafenn, a másodikat pedig egyik délután Mynheer ágya�  
mellett... Félhomály borult a hallra aznap este. A rendszeres társas együttlét bágyadtan pislákolt, 
rövid ideig tartott, a vendégsereg korán visszavonult esteli fekvőszolgálatra a páholy-erkélyekre - 
már aki nem járkált kúraellenes tilosban, odalenn a világban, tánccal, játékkal szórakozni. Egyetlen 
lámpa égett a kihalt helyiség mennyezetén, és a szomszédos társalgó helyiségekben is csak gyér 
világosság derengett. Hans Castorp azonban tudta, hogy Madame Chauchat, aki ura és parancsolója 
nélkül költötte el a vacsorát, még nem ment föl az emeletre, hanem egyedül ül az író- és 
olvasószobában; ezért halogatta Hans Castorp is a fölmenetelt. A hall hátsó részében üldögélt, mely 
egy lapos lépcsővel magasabb volt a többinél, és néhány faburkolatos pilléren nyugvó fehér boltív 
választotta el a hall főrészétől; ott ült a cserépkandalló mellett, olyan hintaszékben, mint 
amilyenben annak idején Marusja himbálózott, amikor Joachim egyetlen, utolsó alkalommal 
beszélgetett vele - és cigarettázott, ami ebben az órában és ezen a helyen mindenesetre természetes 
és megengedhető volt. Clawdia kijött, Hans Castorp hallotta maga mögött lépteit, ruhája suttogását; 



megállt mellette, egy levelet fogott a csücskénél fogva, ide-oda lóbálta a levegőben, és így szólt 
Pribislav-hangján:
- A condergé [7] elment. Adjon egy timbre-poste-ot, [8] legyen
szíves!
Sötét, könnyű selyembe volt öltözve aznap este, kerek nyak-kivágású ruhát viselt, melynek bő ujját 
szoros, gombolt kézelő fogta össze csuklóján. Hans Castorp tetszéssel szemlélte. Gyöngysorával is 
fölékesítette magát; sápadtan csillogott a félhomályban. Hans Castorp fölnézett kirgiz arcába, és így 
válaszolt:
- Timbre-poste-ot? Nincsen.
- Nincsen? Tant pis pour vous! [9] Nincs rá fölkészülve, hogy egy hölgynek szívességet tegyen? - 
Elbiggyesztette ajkát, és vállat vont. - Mondhatom, csalódás. Legalább precízek és megbízhatók 
lehetnénk! Azt hittem, a tárcája egyik rekeszében szépen összehajtogatva egész ívei vannak 
mindenféle fajtából érték szerint elrendezve.
- Nem, minek? - felelte Hans Castorp. - Sosem írok levelet. Ugyan kinek írnék? Legföljebb nagy 
ritkán egy-egy levelezőlapot, amin mindjárt rajta van a bélyeg. Kinek is írnék levelet? Nincs 
senkim. Nincsen már összeköttetésem a síkfölddel, elvesztettem a kapcsolatomat. Van egy népdal a 
dalos könyvünkben, ami így kezdődik: Elvesztett engem a világ." így vagyok én is.�
- No, hát akkor adjon legalább egy cigarettát, maga elveszett ember! - szólt Clawdia Chauchat, és 
leült vele szemközt a kandalló elé, egy vászonpárnás, hosszú lócára: lábát keresztbe vetette, és 
kinyújtotta a kezét.
- Úgy látom, azzal legalább el van látva. - És köszönet nélkül, hanyagul kivett egy cigarettát az 
elébe tartott ezüst szelencéből, meggyújtotta az öngyújtó lángjánál, melyet Hans Castorp 
fellobbantott előrehajló arca előtt. Ebben a lusta adjon legalább"-ban, a köszönet nélküli�  
elfogadásban az elkényeztetett asszony kényelemszeretete nyilvánult meg, de azonfelül még valami 
emberi, helyesebben é-émberi" cinkosság és birtokközösség, az adás és elfogadás orv, szertelen és�  
puha természetessége. Hans Castorp mindezt elbírálta magában szerelmes szívvel. Majd így szólt:
- Igen, azzal mindig. Cigarettával mindig el vagyok látva. Cigaretta kell. Anélkül ugyan hogy 
lehetne meg az ember? Ugye, szenvedélynek nevezik az effélét? Őszintén szólva nem vagyok 
szenvedélyes ember, de azért vannak szenvedélyeim, flegmatikus szenvedélyeim.
- Rendkívül megnyugtató - szólt Clawdia Chauchat, beszéd közben kilehelve a belélegzett füstöt -, 
megnyugtató hallani, hogy maga nem szenvedélyes. Egyébként hogy is lenne? Akkor nem is volna 
igazi német. Szenvedély, ez annyit jelent: az életért élni. De maguk köztudomásúan az élményért 
élnek. Szenvedély, az önfeledtség. De maguk mindig csak gazdagítani akarják az egyéniségüket. 
C'est qa. Fogalmuk sincs róla, hogy ez utálatos önzés, és egyszer majd úgy állnak itt, mint az 
emberiség ellenségei!
- Hohó! Mindjárt az emberiség ellenségei?... Mit akarsz ezzel mondani, Clawdia, ezzel az 
általánosítással? Miféle határozott, személyes értelem lapul emögött, hogy azt mondod, mi, 
németek, nem az életre, hanem
gazdagodásra törekszünk? Ti, nők, nem szoktatok csak úgy a levegőbe filozofálni, erkölcsöt 
prédikálni. Ó, az erkölcs! Naphtának meg Settembrininek való vitatéma. A nagy konfúzió területére 
tartozik. Hogy valaki önmagáért él-e vagy az életért, azt maga sem tudja, és senki sem tudhatja 
pontosan, biztosan. Úgy értem, a határ elmosódott. Van önző odaadás és odaadó önzés... Azt 
hiszem, nagyjából úgy van, mint a szerelemben. Az persze nyilván erkölcstelen, hogy nemigen 
figyelek arra, amit az erkölcsről mondasz, hanem elsősorban annak örülök, hogy együtt ülünk 
ketten, mint eddig csak egyszer, és amióta visszajöttél, még egyszer sem. És hogy megmondhatom 
neked, milyen hallatlanul jól áll ez a szűk kézelő a csuklódon, és ez a vékony selyem bő ráncokban 
a karod körül... a karod körül, amelyet ismerek...
- Elmegyek.
- Ne menj el, kérlek! Tekintettel leszek a körülményekre és a személyiségekre.
- Ennyire talán mégis lehet számítani egy szenvedélytelen embernél.
- No látod! Kicsúfolsz és összeszidsz, ha... És elmenéssel fenyegetőzöl, hogy ha...
- Kéretik kevésbé hézagosan beszélni, ha megértésre tartanak számot.



- Tehát semmi, de semmi részem ne legyen a hézagosságok megfejtésére vonatkozó 
gyakorlatodban? Ez igazságtalanság.. . mondanám, ha nem látnám be, hogy itt nem igazságosságról 
van szó. - Ó, nem. Az igazságosság flegmatikus szenvedély. Ellentétben a féltékenységgel, amely 
flegmatikus egyéneket föltétlenül nevetséges színben tüntetne föl.
- Látod? Nevetséges színben. Hagyd meg hát a flegmámat! Ismétlem: hogyan is lehetnék meg 
nélküle? Hogy bírtam volna ki például a várakozást?
- Tessék?
- A rád való várakozást.
- Voyons, mon ami. [10] Nem akarok több szót vesztegetni a megszólítási módra, amelyet makacs 
kitartással használ. Majdcsak beleun, és elvégre nem vagyok kényes, nem vagyok 
prűdpolgárasszony...
- Nem, mert beteg vagy. A betegséged szabaddá tesz...hopp, most eszembe jut egy szó, amit még 
sosem használtam : Śa betegséged zseniálissá tesz.
Ś - A zseniről majd máskor diskurálunk. Nem ezt akartammondani. Egyet kívánok. Remélem, nem 
állítja, hogy nekem a maga várakozásához... már amennyiben várakozott... valami közöm van, hogy 
én erre bátorítottam, vagy akár csak engedélyt adtam. Azonnal jelentse ki nyomatékosan, hogy az 
ellenkezőjéről van szó...
Ś - Hogyne, Clawdia, szívesen. Nem szólítottál fel a várakozásra, önként vártam. Nagyon 
megértem, hogy fontosnaktartod ennek leszögezését...
Ś - Még az engedményeiben is van valami szemtelen. Maga egyáltalában szemtelen ember, Isten 
tudja, miért. Nemcsak ahogy énvelem beszél, hanem máskülönben is. Még a csodálatában, a 
hódolatában is van szemtelenség. Ne higgye, hogy én ezt nem látom! Egyáltalában nem lenne 
szabad szóba állnommagával, emiatt sem, meg azért sem, mert várakozásról merészel beszélni. 
Felelőtlenség, hogy még mindig itt van. Réges rég vissza kellett volna mennie a munkájához, sur le 
chantier, [11] vagy miről is volt szó...
Ś - Most cseppet sem zseniálisan beszélsz, Clawdia, hanem nagyon is konvencionálisan. Hiszen ez 
csak olyan szólás. Úgy nem értheted, mint Settembrini, másképp meg hogy értenéd? Ezt csak úgy 
mondod, nem vehetem komolyan. Csak nem fo-Śgok orvul elutazni, mint a szegény unokaöcsém, 
aki, mint megjósoltad, meghalt, amikor megpróbált a síkföldön szolgálni, és talán maga is tudta, 
hogy meg fog halni, de inkább meghalt, mintsem idefenn tovább kúraszolgálatot teljesítsen. Helyes, 
azért volt katona. De én nem vagyok katona, én civil vagyok, részemről dezertálásnak számítana, ha 
úgy tennék, mint ő, és Rhadamanthys tilalma ellenére mindenáron odalenn a síkföldön, egészen 
közvetlenül akarnám szolgálni a hasznot és a haladást. Ez a legnagyobb háládatlanság és hűtlenség 
lenne, merénylet a betegség és a zseni ellen, és az irántad való szerelmem ellen, aminek régi hegeit 
és új sebeit viselem, és a karod ellen, amelyet ismerek... noha elismerem, hogy csupán álomban, egy 
zseniális álomban ismertem meg, és ebből természetesen nem háramlik reád semmiféle 
következmény, sem kötelezettség vagy szabadságod megszorítása... Clawdia nevetett, a cigarettát 
ajka közé szorítva, hogy tatár szeme keskeny réssé húzódott; hátradőlt a fa falburkolatnak, s kezét a 
padra támasztva, térdét keresztbe téve lóbálta egyik fekete lakkcipős lábát.
- Quelle générosité! Oh, la, la, vraiment, szakasztott ilyennek képzeltem el mindig un homme de 
génie-t, [12] szegény kicsikém! - Hagyd, Clawdia. Természetesen nem születtem homme de génie-
nek, éppoly kevéssé, mint nagy formátumú embernek, Istenemre nem! De azután a véletlen... 
nevezzük véletlennek ... olyan magasra felhozott erre a zseniális vidékre... Egyszóval, bizonyosan 
nem tudod, hogy van a világon valami, amit úgy hívnak, hogy alkimista-hermetikus pedagógia, 
átlényegülés, mégpedig valami magasabb rendűvé, tehát felfokozás, ha érted, hogy hogyan 
gondolom. De persze egy anyag, amely alkalmas arra, hogy külső behatásra valami magasabbá 
alakuljon, préselődjék, az nyilván már eredendően is magában hordta ezt a
képességet. No mármost, amit én magamban hordtam, ezt bizonyosan tudom, csak annyi volt, hogy 
kora ifjúságomtól fogva bizalmas viszonyban voltam betegséggel és halállal, és már 
gyerekkoromban bolond módra kölcsönkértem tőled egy ceruzát, mint itt farsang éjszakáján. De a 
bolond szerelem zseniális, mert a halál a zseniális elv, a res bina, a lapis philosophorum, és egyben 
a pedagógiai elv is, mert a halál szeretete az élet és az emberek szeretetéhez vezet. Így van ez, a 



páholyerkélyemen tárult föl előttem ez az igazság, és boldog vagyok, hogy veled közölhetem. Két 
út vezet az élethez: az egyik a közönséges, egyenes, derék és tisztességes út. A másik veszélyes, a 
halálon át vezet, és ez a zseniális út.
- Hóbortos filozófus vagy - mondta Clawdia. - Nem merem állítani, hogy végig megértem a zagyva 
német gondolataidat, de é-émberien hangzik, amit mondasz, és kétségkívül jó gyerek vagy. 
Egyébként valóban en philosophe viselkedtél, azt meg kell neked adni...
- Túlságosan filozofikusan a te ízlésednek, ugye, Clawdia?
- Hagyd már a szemtelenséget! Unalmassá válik. Ostoba és megengedhetetlen volt, hogy vártál. De, 
ugye, nem haragszol rám, amiért hiába vártál?
- Mi tagadás, Clawdia, kegyetlen csapás volt még a flegmatikus szenvedélyek emberének is... 
kegyetlen csapás volt számomra, és kegyetlenség volt tőled, hogy vele együtt jöttél, holott 
Behrenstől nyilván tudtad, hogy itt vagyok, és várok rád. De hiszen mondtam már, hogy csupán 
álomnak érzem azt az éjszakát, a mi éjszakánkat, és elismerem teljes szabadságodat. Elvégre nem 
vártam hiába, mert hiszen újra itt vagy, együtt ülünk, mint akkor, hallom hangod boldogító 
fátyolosságát, amely olyan régóta ismerős fülemnek, és a bő selyemredők alatt ott van a karod, 
amelyet ismerek... bár persze odafönn fekszik útitársad lázasan, a nagy Peeperkorn, akitől ezt a 
gyöngysort kaptad ajándékba...
- És akivel Monsieur olyan jó barátságot tart fenn a lelki gazdagodása érdekében.
- Ne haragudj rám ezért, Clawdia! Settembrini is korholt emiatt, de ez csak amolyan társadalmi 
előítélet. Azt az embert ismerni nyereség, az Isten szerelméért, hiszen ő: személyiség! Hogy benne 
van a korban... no, igen. De azért nagyon is megérteném, ha mint nő, őrültül szeretnéd. Nagyon 
szereted?
- Tisztelet, becsület a filozófiádnak, német fiúcska - szólt Clawdia, és megsimogatta Hans Castorp 
haját -, de azért nem tartanám é-émberinek, ha arról beszélnék neked, amit iránta érzek.
- Ugyan, Clawdia, miért ne? Azt hiszem, az emberiesség ott kezdődik, ahol a nem zseniális emberek 
azt hiszik, hogy véget ér. Beszéljünk róla nyugodtan. Tehát szenvedélyesen szereted? Clawdia 
előrehajolt, hogy elszívott cigarettája végét a kandallóba dobja, s azután keresztbe fonta karját.
- Ő szeret engem - válaszolta -, és a szerelme büszkévé, hálássá, odaadóvá tesz. Ezt meg kell 
értened, vagy nem vagy méltó a barátságára... Az érzése kényszerített rá, hogy kövessem és 
szolgáljam. Hogy is lehetne másképp? Ítéld meg magad! Lehetséges volna é-émberileg, hogy 
semmibe vegyem az érzését?
- Nem, az lehetetlen - mondta rá Hans Castorp. - Ez persze elképzelhetetlen lett volna. Hogy is 
lenne rá képes egy nő, hogy semmibe vegye az érzését, az érzésért való szorongását... hogy 
úgyszólván magára hagyja Getsemánéban...
- Nem vagy buta - mondta Clawdia, és ferde szeme töprengve kitágult. - Van eszed. Az érzésért való 
szorongás...
- Nem kell hozzá sok ész, hogy az ember belássa, követned kellett őt, noha... vagy talán éppen azért, 
mert... a szerelme sokszor félelmetes lehet.
- C'est exact... [13] Félelmetes. Sok gond van vele, tudod, sok nehézség... - Megfogta Hans Castorp 
kezét, és öntudatlanul játszott ujjaival, de hirtelen összehúzta szemöldökét, felnézett és 
megkérdezte:
- Megálljunk! Nem aljasság, hogy úgy beszélünk róla, ahogyan most beszélünk?
- Ó, nem, Clawdia, korántsem! Igazán csak emberi, semmi egyéb. Szereted ezt a szót, rajongón 
elnyújtva ejted, mindig érdeklődéssel hallom a szádból. Joachim öcsém nem szerette, katonai 
okokból. Szerinte egyértelmű a nyimnyámsággal meg a hanyagsággal, és ha így fogjuk fel, 
határtalan türelemnek és guazzabuglió-nak, akkor nekem is megvannak a fenntartásaim, ezt nem 
tagadom. De ha úgy vesszük, hogy szabadságot meg zsenialitást meg jóságot jelent, akkor 
mégiscsak nagy szó, bízvást hivatkozhatunk rá, hogy igazoljuk vele Peeperkornról szóló 
beszélgetésünket, és a gondokat meg nehézségeket, amelyeket neked okoz. Ezek persze mind a 
becsület-vesszőparipájából származnak, a szorongó félelemből, hogy csődöt mond az érzés, és ez a 
szorongás az oka annak is, hogy annyira kedveli az élet klasszikus adományait és segédeszközeit... 
teljes tisztelettel beszélhetünk erről, mert nála mindennek formátuma van, nagyszabású, királyi 



formátuma, és nem alázzuk meg sem őt, sem magunkat, ha emberileg szóvá tesszük.
- Nem rólunk van szó - mondta Clavdia, és megint keresztbe fonta a karját. - Nem igazi nő az, aki 
nem vállalja még a megalázkodást is egy férfiért, egy királyi formátumú férfiért, ahogy kifejezted, 
aki hozzákapcsolja érzéseit meg az érzésért való szorongását.
- Nagyon igaz, Clawdia. Helyesen mondtad. A megaláztatásnak is formátuma van ebben az esetben, 
és az asszony megaláztatása magaslatáról bízvást szólhat olyan lekicsinylőn azokhoz, akiknek 
nincsen királyi
formátumuk, mint ahogyan te szóltál hozzám az imént a timbres-poste-tal kapcsolatban, azon a 
hangon, ahogyan mondtad: Legalább precízek és megbízhatók lehetnénk!"�
- Érzékeny vagy? Hagyjuk ezt. Küldjük a pokolba az érzékenykedést... egyetértesz? Néha én is 
érzékenykedtem, ezt elismerem, most, hogy így együtt ülünk ma este. Bosszankodtam a flegmádon, 
meg azon, hogy olyan jóba keveredel vele az önző élményed kéjéért. De azért mégis örültem, és 
hálás voltam neked, hogy tiszteletet tanúsítasz iránta... Igen, mindent össze véve lojálisan 
viselkedtél, ha volt is benned némi szemtelenség, a végén meg kellett bocsátanom.
- Végtelenül kegyes.
Clawdia ránézett.
- Úgy látszik, javíthatatlan vagy. Mondok neked valamit: agyafúrt fickó vagy. Nem tudom, hogy 
okos vagy-e, de agyafúrt, az vagy. Egyébként ez jó, alkalmas az életre, a barátságra. Tudod mit: 
legyünk jó barátok, kössünk szövetséget őmellette, mint ahogy máskor valaki ellen kötnek 
szövetséget. Jó? Adj kezet rá. Néha félek... Félek egyedül maradni vele, félek a belső egyedülléttől, 
tu sais... Olyan aggasztó... Néha attól félek, nem jó vége lesz... Borsózik a hátam... Szeretném, ha 
egy jó ember állna mellettem... Enfin, ha tudni akarod, talán ezért jöttem ide vele...
Hans Castorp az előredöntött hintaszékben ült, Clawdia a lócán; térdük majdnem összeért. Clawdia 
megszorította a kezét utolsó szavainál, amelyeket egyenesen Hans Castorp arcába suttogott. Hans 
Castorp így válaszolt:
- Énhozzám? Ez gyönyörű, Clawdia, ez egészen rendkívüli. Ővele jöttél énhozzám? És még azt 
mered állítani, hogy a várakozásom ostoba és megengedhetetlen és hiábavaló volt? Igazán 
hallatlanul suta dolog volna, ha nem becsülném meg a felkínált barátságodat, a barátságot teveled, 
őérte... Clawdia ekkor megcsókolta a száját. Amolyan orosz csók volt ez, amilyeneket nagy egyházi 
ünnepeken szoktak cserélni abban a határtalanul tágas és lélekkel teli országban, a szeretet 
megpecsételéséül. Mivel azonban a csókot egy közismerten agyafúrt" fiatalember váltotta egy�  
ugyancsak fiatal, bájosan osonó asszonnyal, ahogy elbeszéljük, akaratlanul is emlékeztet bennünket 
- hacsak távolról is - Krokowski doktor mesteri, noha bizonyos szempontból kifogásolható előadási 
modorára, amikor a szerelemről olyanforma titkosan ingadozó értelemben beszélt, hogy senki sem 
tudhatta pontosan, vajon jámbor, áhítatos szeretetről, vagy testies, szenvedélyes szerelemről van-e 
szó igazából. Vajon mi is úgy teszünk-e, mint Krokowski doktor - s vajon Hans Castorp és Clawdia 
is úgy tettek-e orosz csókjukat váltva? Mit szólnának olvasóink, ha kereken megtagadnók, hogy 
utánajárjunk ennek a kérdésnek? Nézetünk szerint analitikushoz méltó ugyan, ám - hogy Hans 
Castorp kifejezését idézzük - hallatlanul suta" és az élettel szemben egyenesen barátságtalan eljárás�  
a szerelem dolgaiban tisztán" elkülöníteni a jámbort a szenvedélyestől. Mit jelent itt a tiszta"? Mit� �  
számít ingadozó értelem és kétértelműség? Leplezetlenül kinevetjük mindezt. A nyelv sem 
különböztet teljes pontossággal a jámborság és a testi mohóság árnyalatai között, a 
kétértelműségben teljes egyértelműség honol, mert még a legájtatosabb szeretet sincsen híján 
minden testiségnek, s a szélsőséges testiségbe is vegyül némi áhítat; a szerelem mindig önmaga 
marad, akár agyafúrt életszeretet, akár lobogó szenvedély alakjában nyilvánul meg; a szerves élettel 
való szimpátiát jelenti, a feloszlásra ítélt anyag meghatóan kéjes átölelését - és még a leghódolóbb, 
a legvadabb szenvedélyben is van charitas, van szeretet. Ingadozó értelem? Hadd ingadozzék Isten 
nevében! Ingadozása élet és emberiesség, s az agyafúrtság riasztó hiányára vallana, ha ez az 
ingadozás valakinek gondokat okozna. Mialatt tehát Hans Castorp és Madame Chauchat ajka orosz 
csókban egyesül, sötétítsük el kis színpadunkat díszletcserére. Mert most a második következik a 
két párbeszéd közül, melyeknek közlését megígértük, és amikor ismét kivilágosodik a színpad - egy 
alkonyatba hajló, hóolvadásos, kora tavaszi délután bágyadt fényével -, hősünket immár megszokott 



helyzetben leljük, a nagy Peeperkorn ágya mellett, tiszteletteljesbaráti beszélgetésbe mélyedve. A 
négyórai uzsonnához Madame Chauchat egyedül jelent meg az étteremben, mint már a megelőző 
három étkezésnél is, uzsonna után pedig lement kommissiózni a Telep"-re, s ez alkalomból Hans�  
Castorp szokásos beteglátogatásai egyikére jelentkezett a hollandusnál, részben, hogy 
figyelmességet tanúsítson iránta, és egy kissé elszórakoztassa, részben, hogy ő maga is élvezze a 
nagy formátumú személyiség hatását - egyszóval életteljes, sokrétűen ingadozó okokból. 
Peeperkorn félretette a Telegraaf-ot, nyergénél fogva leemelte orráról csontkeretes csíptetőjét, és az 
újságra dobta, azután odanyújtotta a látogatónak kapitánykezét, míg széles, tépett ajka sebhedten, 
érthetetlenül mozdult. Mint rendesen, most is ott állt mellette a vörös bor meg a kávé; a 
kávéskészlet egy széken volt az ágy mellett, meglátszott rajta a használat barna-nedves nyoma: 
Mynheer elfogyasztotta uzsonnakávéját, forrón és erősen, cukorral és tejszínnel, mint rendesen, és 
most megizzadt tőle. Fehér lobogással koszorúzott királyi arca kivörösödött, homlokán, felső ajkán 
verejték gyöngyözött.
- Egy kicsit izzadok - mondta. - Isten hozta, fiatalember. Ellenkezőleg. Foglaljon helyet! A 
gyengeség jele, ha az ember a forró ital elfogyasztása után... Legyen szíves... Helyes. A 
zsebkendőmet. Köszönöm szépen. - A pír egyébként csakhamar elhalványult, és helyét a szokott 
sárgás sápadtság foglalta el, amely lázrohamok
után a nagyszabású férfi arcának jellegzetes színe volt. A negyednapos hideglelés nagy erővel 
támadt aznap délelőtt, mindhárom fázisában, a vacogóban, az izzóban és a verejtékezőben; és 
Peeperkorn kicsiny, fakó szeme bágyadtan tekintett bálványszerű homlokredőzete alól.
- Igazán... föltétlenül, fiatalember! - mondotta. - Föltétlenül az elismerésre méltó" szót kell itt...�  
Abszolúte. Igazán kedves, hogy egy beteg öregembert...
- Meglátogatok? - folytatta Hans Castorp. - Nem úgy van, Mynheer Peeperkorn. Nekem kell érte 
hálásnak lennem, hogy egy ideig elüldögélhetek itt az ágyánál, hiszen nekem 
összehasonlíthatatlanul több örömem van belőle, teljességgel önző érdekből teszem. És miféle 
félrevezető személyleírás ez: beteg öregember?" Senki se jönne rá, hogy ez magára vonatkozik.�  
Teljességgel hamis képet fest!
- Jó, jó - mondta Mynheer, és egy-két pillanatra behunyta a szemét, állát magasra emelve, fenséges 
fejét a párnára támasztotta, hosszú körmű ujjait összekulcsolta a trikóing alatt kirajzolódó 
boltozatos királyi mellén.
- Jól van, fiatalember, azaz hogy jó a szándéka, erről meg vagyok győződve. Kellemesen éreztem 
magam tegnap délután... bizony, még tegnap délután... azon a vendégszerető helyen... a nevét 
elfelejtettem... ahol azt a kiváló szalámit fogyasztottuk rántottával, meg azt az üdítő falusi bort...
- Nagyszerű volt! - lelkesedett Hans Castorp. - Botrányos étvággyal faltunk valamennyien, az itteni 
konyhafőnök bizonyosan megsértődött volna, ha látja, mégpedig jogosan! Egy szó mint száz, 
kivétel nélkül odaadón élveztük a helyzetet, ízig-vérig valódi szalámi volt. Settembrini úr egészen 
elérzékenyült, talán még a szeme is könnybe lábadt, ahogy ette. Herr Settembrini tudniillik nagy 
hazafi, amint talán tudja, Mynheer Peeperkorn; demokratikus hazafi. Az emberiség oltárán szentelte 
meg polgári dzsidáját, hogy a jövőben a szalámit a Brenner-határnál vámolják el.
- Ez lényegtelen - jelentette ki Peeperkorn. - Lovagias, derűs és beszédes ember, igazi gavallér, bár 
nyilván nem adatott meg neki, hogy gyakorta váltsa ruházatát.
- Egyáltalában nem! - felelte Hans Castorp. - Egyáltalában nem adatott meg neki! Régóta ismerem, 
jó barátok vagyunk, azazhogy ő rendkívül szívélyesen felkarolt, mert úgy látta, hogy az élet féltett�  
gyermeke" vagyok... ez amolyan állandó fordulat közöttünk, a kifejezés így magyarázat nélkül nem 
egészen érthető... és állandóan azon fáradozik, hogy helyesbítően hasson rám. De sem télen, sem 
nyáron, sohasem láttam más öltözékben, mint kockás pantallójában és koszlott kétsoros kabátjában; 
egyébként rendkívüli eleganciával, valósággal gavallérosan viseli az ócska holmiját, ebben teljesen 
egyetértek magával, Mynheer. Diadal a szegénység fölött, ahogyan viseli, és nekem a szegénysége 
jobban tetszik, mint a kis Naphta eleganciája, aminél az ember sose tudja pontosan, hogy hányadán 
van... valahogyan az ördögtől való, és az anyagi eszközöket is kéz alatt kapja hozzá... bizonyos 
fokig belelátok a körülményeibe.
- Lovagias, derűs ember - ismételte Peeperkorn; átsiklott a Naphtára vonatkozó megjegyzésen. - 



Kellemes ember, noha... engedje meg ezt a megszorítást... noha vannak bizonyos előítéletei. 
Madame, az útitársnőm, nem nagyon szíveli, mint bizonyára észrevette; kevés szimpátiával 
nyilatkozik róla, valószínűleg azért, mert efféle előítéleteket érez magatartásából vele szemben... 
Szót se többet, fiatalember. A legkevésbé sem óhajtanám Settembrini urat és a maga baráti 
érzelmeit... El van intézve! Eszem ágában sincs olyasmit állítani, hogy valaha is vétett az 
udvariasság ellen, amellyel a gavallér a hölgynek... Perfekt, édes barátom, minden tekintetben 
kifogástalan! Mégis van egy bizonyos határ, tartózkodás, bizonyos rekuzá-ció, amely Madame 
húzódását emberi szempontból nagymértékben...
- ... indokolttá teszi. Érthetővé teszi. Megmagyarázza. Bocsásson meg, Mynheer Peeperkorn, hogy 
önhatalmúan befejezem a mondatát. Bízvást megkockáztathatom, teljes egyetértésünk tudatában. 
Nincs ebben semmi meglepő. Kivált ha tekintetbe vesszük, hogy a nők... talán mosolyog rajta, hogy 
zsenge korom ellenére így, általánosságban beszélek a nőkről... hogy a nő magatartása a férfival 
szemben mennyire függ a férfi magatartásától. A nő, hogy úgy fejezzem ki magam, reaktív 
teremtmény, hiányzik belőle a kezdeményező erő, hanyag és passzív... Engedje meg, kérem, hogy 
ezt kissé bővebben kifejtsem, ha akadozva is. Amennyire meg tudtam állapítani, a nő szerelmi 
ügyekben tárgynak tekinti magát, nem választ, hanem engedi, hogy őt válasszák, a szerelem 
tevékeny, választó alanyává csupán a férfi választásának alapján lesz, és választási szabadságát, 
hadd tegyem hozzá még ezt is... feltéve, hogy nem éppen valami búval bélelt alakról van szó, de 
még ezt sem tekinthetjük áthághatatlan feltételnek... szabad választását tehát erősen befolyásolja, 
megvesztegeti az a tény, hogy őt választották. Édes Istenem, hisz nyilván elcsépelt közhelyeket 
hangoztatok, de mikor az ember fiatal, mindent újnak lát, újnak és csodálatosnak. Megkérdezünk 
egy asszonyt: Szereted őt?" - és az asszony ezt válaszolja szemlesütve, vagy tekintetét égnek�  
emelve: Ő annyira szeret engem!" Képzeljen el egy ilyen választ a magunkféle férfi szájából...�  
bocsássa meg, hogy egy kalap alá veszem kettőnket! Meglehet, hogy akad férfi, aki így válaszolna, 
de ez határozottan nevetséges figura, szerelmi papucshős, hogy epigrammatikusan fejezzem ki 
magam. Szeretném tudni, hogy ez a női válasz a nő önnön személyének milyen értékelését takarja 
tulajdonképpen. Úgy véli a nő, hogy határtalan odaadással tartozik a férfinak, amiért az szerelme 
tárgyául választ egy olyan alacsonyrendű lényt, mint
amilyen ő? Vagy a férfi kiválóságának csalhatatlan jelét látja az ő, éppen őiránta való szerelmében? 
Ezt a kérdést már gyakran felvetettem magamnak csendes óráimban.
- Ősi dolgok, klasszikus tények... Fürge kis szavával szent adottságokat érint, fiatalember - 
válaszolta Peeperkorn. - A férfi a saját vágyától mámorosodik meg, a nő azt kívánja, hogy a férfi 
vágyától mámorosodjék. Ezért vagyunk kötelezve az érzésre. Ezért olyan rettenetes szégyen az 
érzés hiánya, a tehetetlenség, ha képtelenek vagyunk a nő vágyát fölébreszteni. Nem iszik velem 
egy pohár vörös bort? Én iszom. Szomjazom. Jelentős folyadékmennyiséget veszítettem a mai 
napon.
- Köszönöm szépen, Mynheer Peeperkorn. Nem szoktam ugyan ilyenkor, de mindig szívesen iszom 
egy kortyot az egészségére.
- Akkor vegye a borospoharat. Csak egy van. Én pedig kivételesen a vizespoharat veszem elő. 
Gondolom, nem sértjük meg vele ezt a murcit, ha egyszerű edényből... - Vendége segítségével 
töltött a poharakba, kapitánykeze kissé reszketett, aztán mohón leöntötte a talpatlan pohár tartalmát 
mellszobor-gégéjén, mintha tiszta víz volna.
- Ez felüdít - mondotta. - Nem iszik többet? Akkor engedje meg, hogy részemről még egyszer... - 
Mikor újra töltött, kiöntött néhány csepp bort. Paplanlepedöjén sötétvörös foltok támadtak. 
Fölemelte dárdás mutatóujját, míg másik kezében a tele pohár reszketett, és kijelentette:
- Ismétlem: ezért kötelességünk, ezért vallásos kötelességünk az érzés. Érzésünk pedig, értse meg, 
érzésünk a férfierő, amely fölébreszti az életet. Az élet szendereg. Föl akar ébredni, mámoros 
lakodalmát akarja megülni az isteni érzéssel. Mert az érzés isteni, fiatalember. Az ember is isteni, 
amennyiben érez. Az ember: Isten érzése. Isten azért teremtette, hogy általa érezzen. Az ember nem 
egyéb, mint szerv, amelyen keresztül Isten menyegzőjét üli a fölébresztett és megmámorosodott 
élettel. Ha csődöt mond az érzésben, Istent gyalázza meg, az Isten férfiereje szenved vereséget, 
kozmikus katasztrófa ez, kimondhatatlan rémület... - Ivott. - Engedje meg, hogy megszabadítsam a 



poharától, Mynheer Peeperkorn - mondta Hans Castorp. - Követem gondolatmenetét, és rendkívüli 
okulásomra szolgál. Ezzel az itt kifejtett teológiai elmélettel igazán megtisztelő, noha kissé 
egyoldalú vallásos funkciót tulajdonít az embernek. Szemlélete kissé szigorú, ha szabad ezt 
megjegyeznem, és ez a szigorúság némileg nyomasztó... bocsássa meg nyíltságomat. A vallásos 
szigorúság persze mindig nyomasztó a szerényebb formátumú embereknek. Eszem ágában sincs, 
hogy korrigálni akarjam álláspontját, csak éppen szeretnék áthidalásul visszatérni bizonyos 
előítéletekre", amelyekkel megfigyelése szerint Settembrini úr Madame-ot, útitársnőjét sújtja.�  
Régóta ismerem Settembrini urat, esztendők óta... hosszú esztendők óta, és biztosíthatom afelől, 
hogy előítéletei, amennyiben vannak, semmiképp sem kicsinyesek és nyárspolgáriak... ilyesmire 
még gondolni is nevetséges. Itt legfeljebb nagyobb szabású, tehát személytelen és általános 
természetű előítéletekről lehet szó, általános pedagógiai elvekről, amelyeket Settembrini úr őszintén 
szólva azért érvényesít, mert engem az élet féltett gyermekének"... De ez igen messzire vezet.�  
Nagyon bonyolult história, lehetetlenség néhány szóval...
- Tehát szereti Madame-ot? - kérdezte Mynheer váratlanul, és a látogató felé fordította királyi arcát, 
fájdalmas, tépett szájával, fakó, kék szemével, meg homlokarabeszkjeivel... Hans Castorp megijedt, 
dadogni kezdett:
- Hogy én... Azazhogy... Természetesen tisztelem Madame Chauchat-t, úgy is, mint...
- Kérem! - szólt Peeperkorn, és fékező karmestermozdulattal nyújtotta ki a kezét. - Hadd ismételjem 
- folytatta, miután ily módon helyet teremtett mondanivalójának -, hadd ismételjem, korántsem 
állítom, hogy az az olasz úr valaha is vétett a lovagiasság szabályai... Nem emelem ezt a 
szemrehányást ellene, senki ellen sem emelem. Ámde feltűnik... A jelen pillanatban élvezem... 
Helyes, fiatalember. Mindenképpen helyes és szép. Élvezem, efelől semmi kétség; valóban 
rendkívüli örömömre szolgál. Mégis azt mondom magamnak... Egy szó mint száz, azt mondom: 
maga régebben ismeri Madame-ot, mint én. Megosztotta vele előző itt-tartózkodását. Azonkívül ő 
rendkívül vonzó asszony, én pedig csak egy beteg öregember vagyok. Hogyan történhet meg... 
Mivel gyengélkedem, Madame ma délután egyedül, kíséret nélkül ment le bevásárolni a telepre... 
Semmi baj! Nem szerencsétlenség! Egyáltalában nem! De mégis kétségtelenül természetesebb lett 
volna... Tulajdonítsam Signor Settembrini... hogy is mondta... pedagógiai elveinek, hogy ön 
ellenállt a lovagias... Kérem, értse meg jól, amit...
- Pontosan értem, Mynheer Peeperkorn. Ó, nem. A legkevésbé sem. Teljesen önállóan jártam el. Sőt, 
Settembrini úr alkalomadtán... Sajnálattal látom, hogy borfoltok vannak a paplanlepedőjén, 
Mynheer Peeperkorn. Nem kellene... Sót szoktunk rá hinteni, amíg még friss...
- Ez lényegtelen - jelentette ki Peeperkorn, és egy percre sem vette le szemét vendégéről. Hans 
Castorp elsápadt.
- A helyzet ebben az esetben - mondta elkényszeredett mosollyal - mégiscsak más, mint egyébként. 
A hely szelleme, ha szabad így kifejeznem, nem konvencionális. Itt a betegé az elsőbbség, akár 
férfi, akár nő. A lovagiasság szabályai háttérbe szorulnak emögött. Maga átmenetileg gyengélkedik, 
Mynheer Peeperkorn,
heveny gyengélkedés, aktuális gyengélkedés. Útitársnője viszonylag egészséges. Így hát gondolom, 
Madame szellemében cselekszem, ha megpróbálom távollétében egy kissé helyettesíteni... már 
amennyire itt helyettesítésről egyáltalában szó lehet, ha, ha... ahelyett, hogy megfordítva, magát 
helyettesítsem Madame oldalán, és felajánljam neki kíséretemet. Hogyan is jutnék hozzá, hogy 
útitársnőjére ráerőszakoljam lovagi szolgálataimat? Ehhez nincs semmiféle jogcímem és 
meghatalmazásom. Merem állítani, hogy fejlett érzékem van a tényleges jogviszonyokhoz. 
Egyszóval, viselkedésem korrekt, megfelel az általános helyzetnek, és főként megfelel személye 
iránt táplált őszinte érzéseimnek, Mynheer Peeperkorn, és ezzel úgy gondolom, kielégítő választ 
adtam kérdésére... mert ha jól értettem, kérdést intézett hozzám.
- Mindenesetre kellemes választ - felelte Peeperkorn. - Akaratlanul is szívesen hallgatom fürge kis 
szavait, fiatalember. Árkon-bokron át ugrándoznak, és kellemessé kerekítik a dolgokat. De 
kielégítő?... Nem, válasza nem elégít ki teljesen... ne haragudjék, ha ezzel csalódásba ejtem. 
Szigorúság", édes barátom... az imént bizonyos kijelentéseimre alkalmazta ezt a szót. De a maga�  
nyilatkozataiban is látok bizonyos szigorúságot, kényszeredettséget, amely nemigen illik egyébkénti 



természetéhez, noha bizonyos alkalmakkor már megfigyeltem viselkedésében. Felismerem. 
Ugyanaz az elkényszeredettség ez, amelyet közös kirándulásainknál, sétáinknál Madame iránt 
tanúsít... senki mással nem viselkedik úgy, és ezért magyarázattal tartozik... ez tartozás, adósság, 
fiatalember. Nem tévedek. Nagyon is sokszor megfigyeltem, és nem hiszem, hogy másoknak ne 
tűnt volna fel, azzal a különbséggel, hogy azok a mások talán, sőt, valószínűleg magyarázatát is 
ismerik. Mynheer szokatlanul precízen, kerekdeden fejezte ki magát aznap délután, akármennyire 
kimerítette is a trópusi lázroham. Jóformán semmi szaggatottság nem volt észlelhető beszédmódján. 
Félig ült az ágyban, hatalmas vállát, nagyszabású fejét látogatója felé fordította, egyik karját 
kinyújtotta a takaró fölött, és gyapjúingujja végén felfelé meredő szeplős kapitánykeze a három 
dárdás ujj árnyékában precizitás-gyűrűt alkotott, szája pedig olyan élesen, pontosan, sőt 
plasztikusan formálta a szavakat, hogy Settembrini úr sem kívánhatott volna különbet, dallamosan 
görgetett r-hangzókkal az olyasféle szavakban, mint tartozás" és magyarázat".� �
- Amint látom, mosolyog - folytatta. - Pislogva forgatja ide-oda a fejét, mintha gondolkodnék, de 
nem jutna semmiféle eredményre. Pedig kétségtelenül tudja, mire célzok, miről van szó. Nem 
állítom, hogy olykor nem intézi Madame-hoz a szót, vagy adósa marad a válasszal, ha a társalgás 
menete az ellenkezőjét hozza magával. De ismétlem, mindez elkényszeredetten történik, 
pontosabban: valamit kerülget, kitér valami elől, mégpedig ha jobban megnézi az ember: egy 
bizonyos forma az, amit kerülget. Magát illetően az az ember benyomása, mintha valami fogadásról 
lenne szó, mintha megállapodott volna Madame-mal, hogy nem szabad őt megszólítania. 
Következetesen és állandóan kerüli a megszólítást. Nem magázza...
- De Mynheer Peeperkorn... Miféle fogadás...
- Engedje meg, hogy felhívjam figyelmét arra a körülményre, melynek egyébként nyilván maga is 
tudatában van: hogy ebben a pillanatban elsápadt, és még az ajka is kifehéredett. Hans Castorp nem 
nézett föl. Előrehajolva, buzgón foglalatoskodott a paplanlepedő vörösborfoltjaival. Hát ide kellett�  
jutnunk! - gondolta. - Ez lett a vége. Egyébként azt hiszem, én is megtettem a magamét, hogy ide 
lyukadjunk ki. Bizonyos fokig erre törekedtem, ennek csak most ébredek tudatára. Igazán úgy 
elsápadtam? Könnyen meglehet, mert most kenyértörésre kerül a dolog. Ki tudja, mi lesz a vége. 
Tudok-e még hazudni? Talán hazudhatnék, de nem akarok. Egyelőre megmaradok ezeknél a 
vérfoltoknál, vörösborfoltoknál a lepedőn." Fölötte is hallgattak. Jó két, három percig tartott a 
csend, érzékeltetvén, milyen nagy kiterjedésre tehetnek szert e kicsiny egységek ilyen körülmények 
között. Pieter Peeperkorn szólalt meg elsőnek.
- Visszagondolok arra az estére, amelyen szerencsém volt magával megismerkedni - kezdte éneklő 
hanglejtéssel, és a mondat végén leeresztette a hangját, mintha hosszabb elbeszélés bevezetője 
volna. - Kis ünnepséget rendeztünk, étellelitallal üdítettük magunkat, és emelkedett hangulatban, 
fesztelen és merész lelkiállapotban vonultunk fel kart karba öltve, előrehaladott éjszakai órán az 
emeletre, hogy fekhelyünket felkeressük. Akkor itt az ajtóm előtt, búcsúzásnál, az az ötletem 
támadt, hogy felszólítsam, érintse ajkával az asszony homlokát, aki magát mint régebbi itt-
tartózkodása során megismert régi barátját mutatta be, és neki is engedjem meg, hogy az emelkedett 
hangulat jeléül szemem láttára viszonozza ezt a derűsen ünnepélyes cselekedetet. Maga pedig 
kereken visszautasította ajánlatomat, visszautasította azzal a megokolással, hogy értelmetlennek 
tartaná, hogy homlokcsókot váltson útitársnőmmel. Remélem, nem tagadja, hogy ez az indokolás 
maga is magyarázatra szorul, s ezzel a magyarázattal mindmostanáig adósom maradt. Hajlandó 
most törleszteni ezt az adósságát? Úgy, tehát ezt is észrevette - gondolta magában Hans Castorp, és�  
még jobban a borfoltok fölé hajolt, begörbített mutatóujja hegyével kaparászta az egyiket.
- Voltaképpen azt hiszem, kívántam is akkor, hogy észrevegye és megjegyezze, másképp nem 
mondtam volna. De most mit tegyek? Mondhatom, kalapál a szívem. Vajon elsőrendű királyi 
dühroham következik? Talán okosan tenném, ha utánanéznék az öklének, hátha már fölöttem lebeg? 
Rendkívül sajátos, csiklandós helyzetbe kerültem." Egyszer csak érezte, hogy csuklóját, a jobbat, 
átfonja Peeperkorn keze. Most már�
csuklón ragad! - gondolta. - Nevetséges, mért ülök itt, mint akit leforráztak? Talán bűnt követtem el 
ellene? Szó sincs róla. Elsősorban a dagesztáni férjének van oka panaszra. Aztán meg ennek-
amannak. Végül: nekem. Ő pedig tudomásom szerint még egyáltalában nem panaszkodhat. Akkor 



hát mért dobog úgy a szívem? Legfőbb ideje, hogy fölegyenesedjem, és nyíltan, bár tisztelettudóan 
tekintsek nagyszabású arcába!" így cselekedett. A nagyszabású arc sárga volt, szeme fakón pillantott 
ki a megfeszülő homlokredőzet alól, a tépett ajkak keserűen elhúzódtak. Egymás szemében 
olvastak, a nagy öreg meg a jelentéktelen fiatal férfi, s az első még mindig nem eresztette el a 
második csuklóját. Végül Peeperkorn halkan így szólt:
- Maga Clawdia szeretője volt legutóbbi ittlétekor.
Hans Castorp megint lehorgasztotta a fejét, de nyomban fölemelte, és nagy lélegzetvétellel 
válaszolt:
- Mynheer Peeperkorn! Semmiképp sem akarok hazudni magának, és keresem a módját, hogy ezt 
elkerüljem. Nem könnyű. Kérkedem, ha állítását megerősítem, és hazudok, ha tagadom. Ez a 
következőképp értendő: soká, nagyon soká laktam itt egy födél alatt Clawdiával... bocsánat: 
jelenlegi útitársnőjével, de nem ismertem társadalmilag. A társadalmi elem sehogyan sem illett 
kapcsolatunkba, helyesebben abba, amit én a kettőnk kapcsolatának éreztem, s amiről itt csak annyit 
akarok megjegyezni, hogy eredete gyermekkori homályba vész. Gondolatban sohasem szólítottam 
Clawdiát másként, mint tegezve, és a valóságban sem. Mert az este, amelyen bizonyos, az imént 
futólag említett pedagógiai béklyókat levetettem, és közeledtem hozzá, egy régebbről kézen fekvő 
ürüggyel... az az est jelmezes, farsangi este volt, felelőtlen este, a tegeződés estélye, s az est 
folyamán a te" álomszerű és felelőtlen módon teljes értelmet nyert. Egyúttal azonban ez volt�  
Clawdia elutazásának előestéje.
- Teljes értelmet - ismételte Peeperkorn. - Ezt nagyon takarosan... - Elengedte Hans Castorp 
csuklóját, és hosszú körmű két kapitánykezével masszírozta arca mindkét felét, szemgödrét, orcáját, 
állát. Aztán összekulcsolta kezét a borfoltos lepedőn, és oldalt hajtotta fejét, bal felé, a vendég felé, 
ami tehát egyértelmű volt azzal, mintha elfordította volna az arcát.
- A lehető legpontosabban feleltem kérdésére, Mynheer Peeperkorn - mondotta Hans Castorp -, és 
arra törekedtem lelkiismeretesen, hogy ne mondjak se túl sokat, se túl keveset. Mindenekelőtt azt 
szerettem volna érzékeltetni, hogy bizonyos fokig tőlünk függ, érvényesnek tekintjük-e azt az estét, 
a teljes tegeződés és a búcsú estéjét, vagy sem: mert kívül esett mindenféle renden és szinte még a 
naptáron is, afféle hors d'oeuvre volt, hogy úgy mondjam, soronkívüli este, szökőest, február 
huszonkilencedike... tehát csak félhazugság lett volna, ha állítását tagadom. Peeperkorn nem 
válaszolt.
- Mégis - folytatta Hans Castorp rövid hallgatás után -, mégis inkább megmondtam a teljes 
igazságot, megkockáztatva, hogy ezzel eljátszom jóindulatát, pedig ez őszintén szólva nagy 
veszteség lenne számomra, sőt, mondhatom, csapás, igazi csapás, bízvást ahhoz a csapáshoz 
mérhető, amelyet számomra jelentett, hogy Madame Chauchat nem egyedül érkezett vissza, hanem 
a maga útitársnőjeként. Vállaltam ezt a kockázatot, mert már régen kívánom, hogy mindez 
tisztázódjék közöttünk, maga közt, Mynheer Peeperkorn, akit olyannyira tisztelek, és én köztem... 
ezt szebbnek, emberibbnek éreztem... emlékszik, hogy ejti Clawdia ezt a szót varázslatosan fátyolos 
hangján, olyan bájosan elnyújtva... igen, emberibbnek éreztem, mint a titkolózást meg a színlelést, 
és ennyiből mondhatom, kő esett le a szívemről, amikor az imént azt a kijelentést tette.
Semmi válasz.
- Még egy okom volt rá, Mynheer Peeperkorn - folytatta Hans Castorp -, hogy tiszta vizet kívánjak 
önteni poharába: a személyes tapasztalat... tudniillik a magam bőrén tapasztaltam, milyen bántó a 
bizonytalanság, a gyanakvás, a feltevésekre való utaltság ebben a tekintetben. Maga most már tudja, 
kivel töltött, élt át, ünnepelt... mondjuk tehát: ünnepelt Clawdia egy február huszonkilencedikét, 
mielőtt a jelenlegi tényleges jogviszony megkezdődött, amelyet tiszteletben nem tartani, persze, 
bolondság volna. Nekem a magam részéről sohasem sikerült ezt tisztáznom, noha tisztában voltam 
vele, hogy mindenki, aki abba a helyzetbe kerül, hogy ezen gondolkozzék, kénytelen efféle 
előzményekkel, helyesebben elődökkel számolni, s noha tudtam továbbá, hogy Behrens tanácsos úr, 
aki, mint talán tudja, dilettáns festő, számos ülés folyamán kitűnő arcképet készített Clawdiáról, s 
különösen a bőrét olyan szemléletesen ábrázolta, hogy ez, magunk közt szólva, egyenesen 
megdöbbentő. Ez sok kínlódást, fejtörést okozott nekem, és okoz még ma is.
- Még mindig szereti? - kérdezte Peeperkorn, anélkül, hogy helyzetét megváltoztatta volna, tehát: 



félrefordított fejjel... A nagy szobára egyre mélyebb homály borult.
- Bocsásson meg, Mynheer Peeperkorn - válaszolta Hans Castorp -, de a csodálat és a 
nagyrabecsülés, amelyet maga iránt érzek, nem engedi, hogy arról beszéljek, amit útitársnője iránt 
érzek.
- És ő ma is viszonozza érzelmeit? - kérdezte Peeperkorn csendesen.
- Nem állítom, hogy valaha is viszonozta - felelte Hans Castorp. - Kevéssé valószínű. Az imént 
elméletileg érintettük ezt a kérdést, amikor a nő reaktív természetéről beszéltünk. Rajtam igazán 
nincs sok szeretnivaló. Miféle formátum vagyok én... Ítélje meg maga! Ha itt sor kerülhetett egy... 
egy február huszonkilencedikére, akkor ez csupáncsak annak köszönhető, hogy a nőt megvesztegeti 
a férfi primer választása... amihez még azt
szeretném hozzáfűzni, hogy ízléstelen hetvenkedésnek érzem, ha magamat férfi"-nak nevezem, de�  
Clawdia mindenesetre nő.
- Clawdia az érzést követte - mormolta Peeperkorn tépett ajka.
- Ahogyan a maga esetében sokkal készségesebben követte - mondta Hans Castorp -, és ahogy 
valószínűleg már igen sokszor követte, ezzel mindenkinek tisztában kell lennie, aki abba a 
helyzetbe kerül...
- Megálljunk! - szólt Peeperkorn, fejét még mindig félrefordította, de kinyújtott lapos tenyerével 
egy mozdulatot tett a másik felé. - Nem aljasság, hogy így beszélünk róla?
- Ó, nem, Mynheer Peeperkorn. Nem, efelől teljességgel megnyugtathatom. Hiszen emberi 
dolgokról van szó... az emberi" szót a szabadság és a zsenialitás értelmében használva... bocsássa�  
meg a fellengzős kifejezést, de a közelmúlt tapasztalatai rákényszerítettek, hogy elsajátítsam.
- Helyes, folytassa! - mondta Peeperkorn halkan.
Hans Castorp is halkan beszélt, széke legszélén ült az ágy mellett, előrehajolt a királyi öregember 
felé, kezét térde közt tartotta.
- Mert Clawdia zseniális életet él - folytatta -, és a férje amott a Kaukázuson túl... hiszen tudja, 
ugye, hogy férje van a Kaukázuson túl?... a férje megadja neki a jogot a szabadsághoz meg a 
zsenialitáshoz, akár bárgyúságból, akár okosságból teszi ezt, nem ismerem a fickót. Mindenesetre 
jól teszi, hogy megadja Clawdiának ezt a jogot, mert voltaképpen a betegség adja meg neki, a 
betegség zseniális elve, amelynek védelme alatt áll, és mindenki, aki ebbe a helyzetbe kerül, okosan 
teszi, ha követi a Kaukázuson túli férj példáját, és nem panaszkodik sem a múltra, sem a jövőre...
- Maga tehát nem panaszkodik? - kérdezte Peeperkorn, és Hans Castorp felé fordította arcát... 
Sápadtnak látszott az alkonyatban, szeme fakón, fáradtan pillantott bálványszerű homlokredői alól, 
nagy, tépett szája félig nyitva állt, mint egy tragikus álarcé.
- Nem hiszem, hogy rólam van szó - válaszolta Hans Castorp szerényen. - Szavaim egyetlen célja, 
hogy maga ne panaszkodjék, Mynheer Peeperkorn, és ne vonja meg tőlem jóindulatát elmúlt 
események miatt. Nekem most csak ez a fontos.
- Mindamellett - mondta Peeperkorn
- nyilván nagy fájdalmat okoztam magának akaratlanul.
- Ha ez kérdésnek számít - felelte Hans Castorp -, és ha igennel válaszolok rá, ez a világért sem 
jelenti azt, mintha nem tudnám értékelni azt az óriási szerencsét, amelyet ismeretsége számomra 
jelent, mert hiszen ez a szerencse az említett csalódással elválaszthatatlanul összefonódott.
- Köszönöm, fiatalember, köszönöm. Becsülöm fürge kis szavai udvariasságát. De ismeretségünktől 
eltekintve...
- Nehéz ettől eltekinteni - mondta Hans Castorp. - Részemről nem is tanácsos, hogy eltekintsek tőle, 
és egyszerű igennel válaszoljak kérdésére. Mert az a körülmény, hogy Clawdia egy ilyen 
formátumú személyiséggel tért vissza, természetesen csak fokozta és bonyolultabbá tette a 
szerencsétlenséget, amelyet számomra a puszta tény jelentett, hogy egy másik férfi kíséretében tért 
vissza. Bizony, sok fejtörést okozott ez nekem, és okoz még ma is, nem tagadom, és 
szántszándékkal lehetőleg az ügy pozitív oldalához tartottam magam, vagyis ahhoz, hogy őszintén 
tisztelem magát, Mynheer Peeperkorn, amibe egyébként még egy szemernyi kajánság is vegyül 
útitársnője iránt: mert a nők nem nézik jó szemmel, ha a szeretőik összetartanak.
- Valóban... - mondta Peeperkorn, és mosolyát elrejtendő, tenyerével végigsimította száját és állát, 



mintha fennállna a veszély, hogy Madame Chauchat meglátja mosolyát. Hans Castorp is 
tapintatosan elmosolyodott, és egyetértőn bólintottak mind a ketten.
- Ez a kis bosszú végül is dukált nekem - folytatta Hans Castorp -, mert amennyire egyáltalában 
rólam van szó, némi okom valóban van a panaszra... nem Clawdiára panaszkodom és nem is 
magára, Mynheer Peeperkorn, csak úgy általában az életemre és a sorsomra, és ha már kitüntet 
bizalmával, és leszállt reánk ez a rendkívüli alkonyi óra, hadd próbáljam meg legalább vázlatosan 
elbeszélni.
- Nagyon kérem - mondta Peeperkorn udvariasan, és Hans Castorp így folytatta:
- Régóta vagyok idefenn, Mynheer Peeperkorn, hosszú évek óta, hogy mióta, magam sem tudom 
pontosan, de az életem tekintélyes részét teszik ki ezek az esztendők, azért is szóltam élet"-ről az�  
imént, és a sors"-ra is még visszatérek a kellő pillanatban. Az unokatestvéremhez jöttem fel rövidre�  
tervezett látogatásra; katona volt, korrekt, derék fiú, de ez nem segített rajta, meghalt itt mellettem, 
én pedig még mindig itt vagyok. Nem voltam katona, polgári foglalkozást űztem, amint talán 
hallotta, derekas és tisztességes hivatást, amely állítólag a népek közeledését is szolgálja, de 
sohasem rajongtam érte, ezt beismerem, mégpedig olyan okoknál fogva, amelyekről most csak 
annyit akarok mondani, hogy a homályba nyúlnak vissza, ugyanoda, ahonnét útitársnője iránt való 
érzelmeim erednek... nyomatékosan nevezem őt így, hogy ezzel is hangsúlyozzam: eszem ágában 
sincs megbolygatni a fennálló tényleges jogviszonyokat... igen, ugyanoda,
ahonnét Clawdia Chauchat-hoz fűződő érzéseim erednek és tegeződő viszonyom hozzá, amelyet 
sosem tagadtam meg, amióta a szeme először találkozott az enyémmel és megbabonázott... igen, a 
szó teljes, értelemellenes értelmében megbabonázott, érti? Clawdia kedvéért, Settembrini úrral 
dacolva, az értelemellenesség elvének, a betegség zseniális elvének a szolgálatába szegődtem, 
hiszen talán már előbb is, régebbről is azt szolgáltam, és idefenn maradtam... nem is tudom már, 
mióta, mindent elfelejtettem, mindennel szakítottam, a rokonaimmal meg a síkföldi hivatásommal 
meg a régi nézeteimmel. És amikor Clawdia elutazott, vártam rá, mindig csak vártam rá idefenn, 
olyan sokáig, hogy most már végképp elvesztem a síkföld számára, és a lentiek szemében 
úgyszólván meghaltam. Erre gondoltam, amikor a sorsot" emlegettem, és jeleztem, hogy�  
végeredményében talán jogomban állna a jelenlegi jogviszonyok miatt panaszkodni. Olvastam 
egyszer egy történetet... vagy nem, színházban láttam: egy jólelkű, derék fiú... egyébként katona, 
mint az unokafivérem... összeszűri a levet egy szép cigánylánnyal... igazán nagyon szép volt, 
hajában virág, amolyan vad, végzetes teremtés... és úgy megbabonázta azt a fiút, hogy teljesen 
kisiklott, mindent feláldozott neki, megszökött a katonaságtól, elment vele a csempészek közé, és 
minden tekintetben eltávolodott a becsülettől. De mikor odáig jutott, a lány megunta, és összeállt 
egy matadorral, egy csodás bariton hangú, lenyűgöző személyiséggel. És azzal végződött, hogy a 
kis katona... krétafehér volt az arca, és mellén nyitva állt az ing... késsel agyonszúrta a lányt a 
cirkusz előtt, amit a lány egyébként egyenesen provokált. Voltaképp eléggé értelmetlen történet, 
amit itt elbeszéltem. Nem is tudom, miért jutott eszembe.
Mynheer Peeperkorn a kés" említésére kissé megváltoztatta ülő helyzetét az ágyban, gyors�  
mozdulattal félrehúzódott, arcát vendége felé fordította, és kutatva nézett a szemébe. Majd 
fölegyenesedett, felkönyökölt és így szólt:
- Hallottam, fiatalember, és megértettem. Közlései alapján engedjen meg egy lojális nyilatkozatot. 
Ha hajam nem fakult volna meg, és testemet nem gyengítené a malignus trópusi láz, akkor készen 
állnék rá, hogy mint férfi a férfinak, fegyverrel szolgáltassak elégtételt a sérelemért, amelyet 
akaratlanul okoztam, s egyúttal azért is, amelyet útitársnőm okozott magának, mert ezért is 
felelősnek érzem magam. Perfekt, uram... készen állnék erre! Az adott helyzetben azonban engedje 
meg, hogy ehelyett más ajánlatot tegyek. Mégpedig a következőt. Emlékszem egy emelkedett 
pillanatra, ismeretségünk legelején... emlékszem rá, noha alaposan a pohár fenekére néztem... 
emlékszem tehát egy pillanatra, midőn kellemes lénye arra indított, hogy már-már felkínáljam 
magának a testvéri tegeződést, de azután akarva, nem akarva beláttam, hogy ez kissé elhamarkodott 
lépés lett volna. Helyes, most utalok arra a pillanatra, visszatérek hozzá, az akkor elhatározott 
haladékot lejártnak nyilvánítom. Testvérek vagyunk, fiatalember, kijelentem, hogy azok vagyunk. 
Teljes értelmű tegeződésről beszélt az imént: a mi tegeződésünk is teljes értelmű lesz, értelme az 



érzésben való testvériség. Az elégtételt, amelyet fegyverrel nem nyújthatok koromnál és 
betegségemnél fogva, ebben a formában ajánlom fel, testvéri szövetség alakjában, amilyet máskor 
talán egy harmadik, vagy a világ, vagy valaki más ellen köt az ember, de amelyet mi valakiért 
kötünk az érzés jegyében. Fogja borospoharát, fiatalember, én pedig ismét a vizespohár után 
nyúlok, mert ezzel semmiképpen sem sértem meg ezt a kis murcit... És kissé remegő 
kapitánykezével megtöltötte a poharakat. Hans Castorp pedig tiszteletteljesen, megilletődötten 
segített neki ebben.
- Fogja! - ismételte Peeperkorn. - Kart a karba! Így iszunk! Ürítse ki!... Perfekt, fiatalember. El van 
intézve. Itt a kezem. Meg vagy elégedve?
- Ez persze nem a helyes kifejezés, Mynheer Peeperkorn - válaszolta Hans Castorp; nehezére esett a 
teli poharat egy hajtásra kiüríteni, s most térdét szárogatta zsebkendőjével, mert lecsorgott rá a bor. - 
Inkább úgy mondanám, hogy végtelenül boldog vagyok, és még nem is érem föl ésszel, hogy ez 
hogyan jutott osztályrészemül ilyen váratlanul... olyan az egész, mint egy álom. Óriási 
megtiszteltetés a számomra, nem is tudom, mivel érdemeltem ki, legfeljebb passzív módon, 
másképp bizonyosan nem, és nem is szabad rajta csodálkozni, ha eleinte kalandosnak érzem az új 
megszólítást, ha megbicsaklik a nyelvem... kivált Clawdia jelenlétében, hiszen ő asszonyi módra 
talán nem is helyesli majd ezt a megállapodást...
- Ne törődj vele, ez az én dolgom - mondta Peeperkorn -, a többi pedig gyakorlat és megszokás 
dolga! Most pedig menj, fiatalember. Hagyj magamra, fiam! Besötétedett, leszállt az est, 
szerelmünk minden pillanatban hazajöhet, és talán nem lenne éppen helyénvaló, ha most 
összetalálkoznátok.
- Isten veled, Mynheer Peeperkorn - mondta Hans Castorp és felállt. - Amint látja, leküzdöm 
jogosult félénkségemet, és már gyakorlom a vakmerő megszólítást. Csakugyan, ránk sötétedett! El 
tudnám képzelni, hogy most hirtelen belépne Settembrini úr, és felkattintaná a villanyt, hogy az 
értelem meg a társadalmi szellem hódítsa meg a terepet... ez a gyengéje. A holnapi viszontlátásra! 
Nem is álmodtam volna, hogy ilyen büszkén és boldogan fogok ma innét eltávozni. Javulást 
kívánok! Most legalább három lázmentes nap következik a számodra, amelyeken ön megfelel majd 
mindenféle követelménynek. És én ennek úgy örülök, mintha te volnék. Jó éjszakát!
MYNHEER PEEPERKORN (VÉGE)
A vízesés mindig vonzó célpont kirándulók számára, s igazán nem is tudjuk, mivel mentegessük 
Hans Castorpot, hogy még sosem látta az erdős Flüela-völgy festői zuhatagát, noha egyébként 
különösen vonzódott mindenféle lezuhogó vízhez. Amíg Joachimmal élt együtt, mentségéül 
szolgálhat unokaöccse szigorú ragaszkodása a szolgálati rendhez, hiszen ő nem a szórakozásért volt 
idefenn, és tárgyilagos, célra néző beállítottsága a Berghof-szanatórium közvetlen környékére 
korlátozta látókörüket. És Joachim elmúlása után - nos, Hans Castorp kapcsolata az itteni tájjal, 
síkiruccanásaitól eltekintve, továbbra is konzervatívan egyöntetű maradt, s a fiatalember bizonyos 
fokig tudatosan élvezte, hogy ez a magatartás milyen szöges ellentétben áll belső tapasztalatai meg 
uralkodói" gondjai kiterjedt voltával. Mindenesetre élénken helyeselte, amikor szűkebb�  
környezetében, az (őt magát is beleszámítva) héttagú baráti körben felmerült a terv, hogy kocsin 
kiránduljanak a sokat magasztalt helyre. Május lett időközben, az együgyű síkföldi dalocskák 
csodaszép májusa; idefenn csípős volt ugyan a levegő és igen kevéssé behízelgő, de azért a 
hóolvadás befejezettnek volt tekinthető. Az utóbbi napokban is hullott ugyan nagy pelyhekben a hó, 
de elolvadt menten, csak nedvesség maradt utána, a téli hó elfekvő tömegei elszivárogtak, 
elpárologtak, eltűntek, csekély kis maradványoktól eltekintve; a világ kizöldült, járhatóvá lett, és ez 
felcsigázta mindenki vállalkozó szellemét. A csoport társas élete az utóbbi hetek során amúgy is 
erősen megcsappant, mert feje, a nagyszabású Pieter Peeperkorn gyengélkedett; a trópusokról 
magával hozott malignus méreg nem engedett sem a rendkívüli éghajlat hatására, sem olyan kiváló 
orvos kezelésére, mint Behrens udvari tanácsos. Sokat feküdt, nemcsak olyan napokon, amikor a 
negyednapos hideglelés gonosz jogaiba lépett. Májával, lépével bajlódott, amint a tanácsos 
bizalmasan közölte a Peeperkornhoz közelállókkal; gyomra sem volt éppen klasszikus állapotban, 
és Behrens rámutatott, hogy ilyen körülmények között még a legerősebb szervezetnél is tartani kell 
a krónikus legyengüléstől. Azon a héten Mynheer csak egyetlen esti lakománál elnökölt, a közös 



séták is egy rövid andalgásra szorítkoztak. Hans Castorp magunk közt szólva nem is bánta, hogy 
kissé meglazult a klikk közössége, mert nehézségeket okozott neki, hogy bruder"-t ivott Madame�  
Chauchat útitársával. Ha Peeperkornnal nyilvánosság előtt beszélgetett, szavai éppolyan 
elkényszeredetten", kitérőn" csengtek, éppúgy kerülgettek" valamit, mintegy fogadáson alapulva,� � �  
ahogyan ezt a hollandus Hans Castorp fejére olvasta Clawdiával való társalgására nézve: 
körmönfont módon kerülte a megszólítást, amikor nem lehetett csak úgy elharapni; ugyanaz a 
dilemma okozta ezt - vagy a megfordítottja -, amely Clawdiával való beszélgetését mások 
jelenlétében, vagy akár csak ura és parancsolója egyedüli jelenlétében szabályozta, s amely most, 
hála az emettől nyert elégtételnek, kettős kutyaszorítóvá változott. Most tehát napirendre tűzték a 
kirándulást a vízeséshez; Peeperkorn maga szabta meg a célt, elég erősnek érezte magát a 
vállalkozáshoz. A harmadik nap volt lázrohama után, Mynheer tudatta a társaság tagjaival, hogy ki 
akarja használni. Az első három étkezéshez nem jelent ugyan meg az étteremben, hanem - mint 
utóbbi időben gyakran - szalonjában költötte el Madame Chauchat társaságában; de már reggelinél 
üzent Hans Castorpnak a sánta portással, hogy ebéd után egy órával álljon készen a kikocsizásra, 
adja tovább az üzenetet Ferge meg Wehsal uraknak, értesítse Settembrinit és Naphtát, hogy 
beszólnak értük, végül gondoskodjék róla, hogy három órára ott legyen értük két landauer". Három�  
órakor tehát a Berghof főkapuja előtt találkoztak: Hans Castorp, Ferge és Wehsal ott várták a 
fejedelmi lakosztályból leérkező útitársakat, s közben azzal szórakoztak, hogy megveregették a 
lovak fényes szőrét, s tenyerükön kockacukrot nyújtottak nekik, amelyet a lovak fekete, nedves, 
puha ajkukkal vettek fel róla. Az útitársak csekély késéssel meg is jelentek a lépcső tetején; 
Peeperkorn, akinek királyi feje mintha valamelyest elkeskenyült volna, hosszú, viseltes 
ulszterkabátjában állt Clawdia mellett; megemelte kerek puhakalapját, és ajka hangtalanul általános 
üdvözlő szót formált. Azután lejött, és kezet fogott mind a három úrral, akik a lépcső aljáig elébe 
mentek a párnak. Hans Castorphoz meg így szólt, miközben vállára tette balját:
- Nos, fiatalember... hogy s mint szolgál, fiam?
- Köszönöm szépen! És odaát? - felelte a kérdezett...
Sütött a nap, felhőtlen, tiszta volt az ég, de azért jól tették, hogy meleg átmeneti kabátot öltöttek: 
kocsizás közben bizonyára hűvös lesz. Madame Chauchat is bolyhos, nagykockás szövetből készült 
öves, meleg kabátot öltött, még valamelyes szőrmét is viselt válla körül. Nemezkalapja szélét álla 
alatt megkötött olajzöld fátyollal hajlította le kétoldalt, és ez olyan elragadóan állt neki, hogy a 
jelenlevők túlnyomó többségének valósággal fájt - csak Fergének nem fájt, lévén ő az egyetlen, aki 
nem volt szerelmes belé; s ez az elfogulatlansága eredményezte, hogy a helyek ideiglenes 
elosztásánál - addig is, amíg a kintlakók csatlakoznak a társasághoz - az első hintó kisülésére került, 
szemben Mynheerrel és Madame-mal. Hans Castorp pedig Ferdinánd Wehsallal a második kocsiba 
szállt, amiért is gúnyos mosolyban részesült Clawdiától. A csenevész maláj komornyik is részt vett 
a kiránduláson. Hatalmas kosárral jelent meg ura
mögött, s a kosarat, melynek födele alól két borosüveg nyaka kandikált elő, elhelyezte az első hintó 
kisülése alatt; abban a pillanatban, midőn a kocsis mellett a bakon helyet foglalt, és keresztbe fonta 
karját, a lovak az adott jelre megmozdultak, és a hintók behúzott fékkel megindultak lefelé a 
kanyarban. Wehsal is észrevette Madame Chauchat mosolyát, és hibás fogsorát mutogatva, szóvá 
tette Hans Castorpnak.
- Észrevette, hogy kinevette magát, mert velem kell beérnie? - kérdezte. - Bizony, akin csúfság esik, 
még ki is csúfolják. Nagyon bosszantó és undorító, hogy így mellettem kell ülnie?
- Szedje össze magát, Wehsal, és ne beszéljen ilyen alávalóan! - korholta Hans Castorp. - A nők 
minden alkalmat megragadnak rá, hogy mosolyogjanak, csak úgy magáért a mosolyért; nem 
érdemes mindannyiszor elgondolkozni rajta. Mért alázkodik meg mindig? Magának is megvannak a 
jó és rossz tulajdonságai, mint mindannyiunknak. Például nagyon csinosan zongorázza a 
Szentivánéji álom egyes részeit; ezt nem tudja akárki. Legközelebb megint el kell majd játszania.
- Igen, ezt csak úgy fentről lefelé veti oda nekem - felelte a nyomorult -, és nem is sejti, mennyi 
pökhendiség rejlik a vigasztalásában, nem látja be, hogy ezzel még jobban megaláz. Maga persze 
könnyen beszél, könnyen vigasztal a fölénye tudatában, mert habár most eléggé nevetséges figura, 
valamikor mégiscsak magán volt a sor, és a hetedik mennyországban érezhette magát, szentséges 



Isten, és a nyaka körül érezhette az ő karját, meg minden, szentséges Isten, ég a torkom meg a 
szívem tája, ha csak rágondolok... és a történtek büszke tudatában tekint le az én koldus 
nyomoromra...
- Nem szép, ahogyan kifejezi magát, Wehsal, sőt a legnagyobb mértékben visszataszító, ezt ugye 
bízvást közölhetem magával, ha már úgyis pökhendiséggel vádol, és valószínűleg maga is azt 
akarja, hogy visszataszító legyen, egyenesen az a szándéka, hogy megutáltassa magát, azért 
alázkodik meg örökké. Hát igazán olyan veszettül szerelmes belé?
- Szörnyűségesen! - válaszolta Wehsal fejcsóválva. - Kimondhatatlan, hogy mit szenvedek, annyira 
szomjazom és vágyom rá, bárcsak azt mondhatnám, hogy belehalok, de nem, így nem lehet sem 
élni, sem meghalni. Amikor nem volt itt, valamicskét javult a helyzet, kezdtem egy kicsit elfelejteni. 
De mióta visszajött, és nap nap után látom, néha úgy rám jön, hogy az öklömbe harapok, és a 
levegőbe kapaszkodom, és azt se tudom, mihez kezdjek. Nem volna szabad, hogy ilyesmi legyen a 
világon, de nem lehet azt kívánni, hogy ne legyen... akit elkapott, az nem kívánhatja, hogy ne 
legyen, csak akkor, ha az életétől is meg akarna szabadulni, mert ez a dolog eggyé olvadt az 
életével, és a halált mégsem lehet kívánni... mi értelme lenne annak, hogy meghaljon az ember? 
Utána örömest. Az ő karjaiban: boldogan. De előbb?... ez esztelenség volna, mert az élet a vágy, a 
vágy az élet, nem fordulhat önmaga ellen, ez az az Istentől elátkozott kutyaszorító. És ha azt 
mondom, Istentől elátkozott", azt is csak úgy szólamszerűen mondom, és úgy, mintha másvalaki�  
volnék, mert én magam nem tudom kívánni. Sokféle kínzás van, Castorp, és akit kínpadra 
feszítenek, szabadulni akar, egyszerűen és föltétel nélkül szabadulni akar onnét, ez az egyetlen 
célja. De a testi vágy kínpadjáról csakis egyféleképp, egy feltétellel akarhat szabadulni az ember: a 
beteljesülés árán... másképp nem, másképp semmi szín alatt! Ilyen a berendezés, és akit nem kapott 
el, az nem akad fönn rajta, de akit elkapott, az kijárja a passiót, annak a könnye is kicsordul. 
Istenem, micsoda furcsa és érthetetlen berendezés ez, hogy a test úgy kívánja a testet, csak azért, 
mert nem a saját húsa és vére, hanem egy másik lélekhez tartozik... milyen különös ez, és ha jobban 
megnézzük, milyen igénytelen és szerény kívánság a maga szemérmes kedvességében! Azt lehetne 
mondani: ha egyebet nem kíván, adjuk meg neki, Isten nevében! Elvégre mit akarok én, Castorp? 
Meg akarom gyilkolni? Vérét akarom ontani? Hiszen csak becézni akarom! Castorp, drága Castorp, 
bocsássa meg, hogy nyöszörgök, de ő igazán teljesíthetné a kívánságomat Isten nevében! Hiszen 
van ebben valami magasabb, hisz én sem vagyok állat, Castorp, a magam módján én is ember 
vagyok! A testi vágy ide térül és oda fordul, nincsen lekötve és rögzítve, azért nevezzük állatinak. 
De ha egyetlen arculattal bíró emberi személyre rögzítődik, akkor szájunk szerelemről szólal. 
Hiszen én nem a puszta testéért, törzsének húsbábjáért epedek, hanem ha arcában a legkisebb vonás 
is másként volna megalkotva, akkor talán nem is epednék érette, és imigyen megmutatkozik, hogy a 
lelkét szeretem, lelkemmel szeretem. Mert az arcot szeretni: lelki szerelem...
- Mi lelte, Wehsal? Magánkívül van, Isten tudja, miféle húrokat penget...
- De hiszen épp ez az, éppen ez a szerencsétlenség - folytatta a nyomorult -, hogy neki is van lelke, 
hogy testből és lélekből alkotott ember! Mert a lelke nem akar tudni az enyémről, és ezért a teste 
sem akar tudni az én testemről, ó, jaj és háromszor is jaj, és ezért vagyon szégyenre ítélve az én 
vágyakozásom, és a testem örökös kínlódásra kárhoztatva! Miért nem akar tudni rólam sem testtel, 
sem lélekkel, Castorp, miért irtózik az én vágyakozásomtól? Nem vagyok férfi? Hát az ellenszenves 
férfi nem férfi? A legnagyobb mértékben az vagyok, esküszöm magának, felülmúlnék minden 
elképzelhetőt, ha megnyitná előttem karja gyönyörteljes birodalmát... a karjáét, mely azért olyan 
szép, mert a lelki arculatához tartozik! A világ minden kéjével megajándékoznám őt, Castorp, ha 
csak a testről volna szó, és nem az arculatról, ha nem volna az az átkozott
lelke, amelyik nem akar tudni rólam, és ami nélkül én se kívánnám a testét... ez az az ördögszarta 
kutyaszorító, amiben vergődöm örökösen!
- Css, Wehsal, halkabban! Meghallja a kocsis! Szándékosan nem mozdítja ugyan a fejét, de látom a 
hátán, hogy idefigyel és megérti.
- Figyel és megérti, látja, Castorp! Ebből is kitetszik ennek az ügynek, ennek a berendezésnek a 
különös jellege. Ha palin-genézisről beszélnék, vagy... vagy hidrosztatikáról, akkor nem értené, 
fogalma se volna róla, és ide se figyelne, és nem is érdekelné. Mert az nem népszerű. De a 



legmagasabb, végső és félelmetesen titokzatos ügy, a test meg a lélek ügye, lám, egyben a 
legnépszerűbb is, mindenki érti, és mindenki kifigurázhatja azt, akit elkapott, akinek a napját kéjes 
kínpaddá, éjszakáját pedig szégyenpokollá teszi. Castorp, drága Castorp, hadd nyöszörögjek egy 
kicsit, mert... micsoda éjszakáim vannak! Minden éjjel róla álmodom, jaj, mi mindent álmodok róla, 
a torkomban, a gyomorszájamban ég, ha csak rágondolok! És mindig az a vége, hogy megpofoz, az 
arcomba üt, és néha , szembeköp... lelki arculata eltorzul az undortól, úgy köp a szemem közé, és 
aztán fölébredek, verejtékben, gyalázatban és kéjben fürödve...
- Úgy, Wehsal, most pedig maradjunk csendben, és határozzuk el, hogy befogjuk a szánkat, amíg a 
szatócs házához nem érkezünk, és valaki beül a kocsinkba. Ez javaslatom és parancsom. Nem 
akarom megbántani, elismerem, hogy nagy pácban van, de volt nekünk odahaza egy mesénk, ami 
arról szólt, hogy egy asszonyt azzal sújtottak, hogy beszéd közben kígyók meg varangyok ugrottak 
ki a szájából, minden szóra egy varangy vagy egy kígyó. Arról nem szólt a könyv, hogy mit csinált 
kínjában az asszony, de mindig úgy képzeltem, hogy hallgatásra adta a fejét.
- Igen, de emberi szükséglet - nyavalygott Wehsal -, emberi szükséglet, édes Castorp, hogy az 
ember beszéljen és könnyítsen a szívén, ha olyan pácban van, mint én.
- Mi több, emberi jog, ha úgy akarja, Wehsal! Csakhogy nézetem szerint vannak jogok, amelyekkel 
az ember bizonyos körülmények között jobban teszi, ha nem él.
Így hát hallgattak, Hans Castorp utasítása szerint; egyébként a hintók csakhamar elérkeztek a 
fűszerszámárus vadszőlő-befutotta házikója elé. Egy percig sem kellett várakozniuk: Naphta meg 
Settembrini már az utcán álltak, az olasz molyette prémgalléros kabátjában, Naphta pedig rendkívül 
piperkőcös jellegű, tűzött, világossárga tavaszi felöltőben. Integettek, köszöngettek, mialatt a két 
kocsi megfordult, aztán beszálltak: Naphta negyediknek az első hintóba, Ferge mellé, Settembrini 
pedig ragyogó jókedvűen, derűs tréfákat ontva Hans Castorp-hoz meg Wehsalhoz csatlakozott, oly 
módon, hogy az utóbbi átengedte neki helyét a főülésen, ahol is Settembrini úr a korzózó nagyúr 
hanyag eleganciájával elterpeszkedett. Magasztalta a kocsizás élvezetét: a test kellemes pihenő 
helyzetben történő helyváltoztatását, meg-megújuló színfalak között: Hans Castorppal atyain, 
szívélyesen viselkedett, és még a szegény Wehsal arcát is megveregette, felszólítván őt, feledkezzék 
meg kellemetlen énjéről, és csodálja a fényes világot, amelyre kopott bőrkesztyűs jobbjának széles 
mozdulatával rámutatott. Kitűnő útjuk volt, a lovak - fürge, jól táplált, sima fényes szőrű hóka mind 
a négy - ütemesen dobogtak a sima úton, amely még nem porzott. Néha-néha sziklagörgeteg 
szegélyezte az utat, hasadékaikból fű meg virág sarjadt: távírópóznák futottak hátra mellettük, a 
hegy oldalában erdő kúszott fel, az út bájosan kanyargott, a megközelített s elhagyott kanyarok 
ébren tartották az utasok érdeklődését, és a verőfényes távolban itt-ott még most is hófödte 
hegycsúcsok fehérlettek. Elhagyták a jól ismert völgyet, a megszokott tájék átváltozása felüdítette a 
lelket. Nemsokára megálltak az erdőszélen: innen gyalogosan akarták folytatni a kirándulást annak 
célpontjáig, mellyel anélkül, hogy mindjárt tudatára ébredtek volna, már hosszabb ideje gyenge, de 
egyre erősödő érzéki kapcsolatban álltak. Mihelyt a kocsizörgés abbamaradt, valamennyien távoli 
neszre figyeltek föl, halk s időnként még alig hallható sistergésre, morajlásra, zúgásra; egymást 
figyelmeztették rá, megálltak, és megbabonázva lesték.
- Most még szerényen viselkedik - jegyezte meg Settembrini, aki már többször járt ott. - De a 
helyszínen brutális a lárma ebben az évszakban, készüljenek el rá; nem értjük majd egymás szavát. 
Megindultak befelé az erdőbe, nedves csereklyével borított ösvényen, elöl Pieter Peeperkorn, 
útitársnője karjára támaszkodva, fekete puhakalapját homlokába húzva, oldalt bókoló léptekkel, 
mögöttük az út közepén Hans Castorp, hajadonfőtt, mint a többi úr, kezét zsebébe mélyesztette, 
fejét félrebillentette, és halkan fütyörészve nézelődött; nyomában Naphta meg Settembrini, azután 
Ferge Wehsallal, végül a maláj komornyik egymagában, karján az uzsonnakosár. Az erdőről 
beszélgettek. Az erdő más volt, mint a többi; festői, sajátos, egzotikus, de félelmetes látványt 
nyújtott. Telis-tele volt valami mohaszerű zuzmóval, teleaggatva, megterhelve, valósággal 
bebugyolálva sorakoztak a fenyők, hosszú, seszínű szakállként csüngött a beszőtt, párnázott ágakról 
az élősdi növény kusza szőrzete, tű alig-alig látszott, - csak a lecsüngő zuzmórojtozat: bizarr, súlyos 
elváltozás volt ez, elvarázsolt, beteges látvány. Az erdő kornyadozott, megbetegítette a dúsan 
tenyésző zuzmó, megfojtással fenyegette, ez a közös vélemény alakult ki, míg a kis menet a 



csereklyés úton előrehaladt, fülében a közelgő cél zúgása, sistergése, morajlása, mely hovatovább 
robajjá erősödött, és nyilván valóra váltotta Settembrini jóslatát. Még egy utolsót kanyarodott az út, 
és szabad kilátás nyílt az
áthidalt erdős szakadékra, amelyben a vízesés lezuhogott; s amikor meglátták, a hanghatás is elérte 
csúcspontját - pokoli volt a lárma. A víztömegek egyetlen tömör kataraktában zuhogtak lefelé 
függőlegesen, jó hét-nyolc méter magasságból és tekintélyes szélességben, azután fehéren 
tajtékozva rohantak tovább a sziklákon. Iszonyú lármával zuhogtak alá, amelyben a zajnak 
mindenféle fajtája, minden lehető hangmagasság keveredett. Volt benne mennydörgés és sziszegés, 
üvöltés és kurjongatás, harsonaszó és recsegés, dobpergés és harangszó - az ember majd elalélt. 
Kirándulóink a zuhatag közvetlen közelébe léptek a síkos sziklatalajon, nyirkos lehelet, vízpermet, 
pára burkolta be őket, fülüket betöltötte, szinte kipárnázta a lárma, pillantásokat váltottak, és félénk 
mosollyal rázták fejüket, úgy szemlélték a színjátékot, a tajtékzó, robajló, tartós kataklizmát, 
melynek túlzó, tébolyodott lármája elkábította, megfélemlítette őket, és szüntelen érzékcsalódásokat 
okozott. Hátuk mögött, fölöttük, mindenfelől fenyegető, intő szózatot véltek hallani, 
trombitaharsogást, durván ordítozó férfihangokat. Mynheer Peeperkorn mögé csoportosultak, 
Madame Chauchat is az urak közé vegyült; Mynheerrel együtt nézték a zuhogást. Arcát nem 
láthatták, de látták, amint fehéren lobogó fejéről leveszi a kalapot, és melle tágul a friss fuvallatban. 
Pillantással, jelekkel érintkeztek egymással, hiszen szavukat, még ha közvetlenül a másik fülébe 
kiáltják is, túlharsogta volna a vízesés mennydörgése. Ajkuk meglepett, bámuló szavakat formált - 
hangtalanul. Hans Castorp, Settembrini és Ferge fejbólogatással megbeszélték, hogy 
felkapaszkodnak a hasadék aljából, ahol álltak, a magasba, és a felső pallóról nézik meg a 
zuhatagot. Nem volt nehéz vállalkozás: sziklába vájt keskeny, meredek lépcső vezetett fel a 
magasba, mintegy az erdő felső emeletére; libasorban felmásztak, ráléptek a hídra, és a közepéről, a 
zuhatag domborulata fölött lebegve s a korlátnak támaszkodva, integettek lent álló barátaiknak. 
Aztán átmentek egészen, üggyel-bajjal lemásztak a túlsó oldalon, és a vadul száguldó víz másik 
partján bukkantak fel ismét ott maradt barátaik szeme előtt: idelenn is híd vezetett át a patakon. 
Most az uzsonna elfogyasztásának színhelyéről értekeztek jelbeszédben. Többen azt javasolták, 
hogy erre a célra vonuljanak kissé távolabb a zajforrástól, hogy hallásukat tehermentesítve s ne 
süketnémák módjára élvezhessék a szabadban elköltendő étkezést. Ám csakhamar fel kellett 
ismerniük, hogy Peeperkornnak más a nézete, óhaja. Fejét rázta, mutatóujjával ismételten a föld felé 
bökött, tépett ajka erőlködve húzódott széjjel, s az itt!" szót formálta. Mit volt mit tenni? Az efféle�  
szervezési kérdésekben Peeperkorn volt az úr. Személyiségének súlya még akkor is eldöntötte volna 
a kérdést, ha nem ő lett volna - most is, mint mindig - a vállalkozás szervezője, gazdája. Az effajta 
formátum mindig zsarnoki és autokrata, és az is marad. Mynheer a zuhatag színe előtt, a 
mennydörgésben óhajtott uzsonnázni, nagyszabású önfejűsége ezt kívánta, és aki nem akart korgó 
gyomorral távozni, annak vele kellett tartania. A többség elégedetlen volt. Settembrini úr 
kétségbeesett, lemondó mozdulattal vetette égnek mind a két kezét, látván, hogy emberi 
eszmecserére, demokratikus, tagolt társalgásra vagy vitára semmi lehetőség. A maláj sietve 
teljesítette gazdája utasítását. Két összecsukható szék került elő, amelyet Mynheer és Madame 
számára állított fel a sziklafal tövében. Lábuk elé pokrócra kirakta a kosár tartalmát: kávésedényt, 
poharakat, termoszokat, süteményt, bort. A kiosztáshoz valamennyien odasereglettek, aztán 
elhelyezkedtek, ki kövön, ki hídkarfán, kezükben egy-egy csésze forró kávé, térdükön süteményes 
tányér, és némán uzsonnáztak a robajban. Peeperkorn feltűrte kabátja gallérját, kalapját maga mellé 
tette a földre, portói bort ivott monogramos ezüst serlegből, többször is kiürítette. És egyszer csak 
beszélni kezdett. Különös ember! Saját hangját sem hallhatta, nemhogy a többiek értettek volna 
akár egy szót is abból, amit hangoztatott, anélkül hogy hangzott volna. Ő pedig fölemelte 
mutatóujját, jobbjában serlegét tartva, bal kezét egyenesen kinyújtotta, tenyerét rézsűt fölfelé 
emelve; látták, amint királyi arca beszél és mozog, szája szavakat formál, amelyek hangtalanul 
röppennek el, mintha légüres térbe mondaná őket. Mind úgy képzelték, hogy hasztalan 
tevékenységét - melyet döbbent mosolygással szemléltek - hamarosan abbahagyja majd; ám 
Peeperkorn tovább beszélt, balja lenyűgöző, figyelmet követelő karmestermozdulatainak 
kíséretében tovább nyilatkozott a mindent elnyelő robajlásban, miközben erőszakosan tágra rántott, 



kicsiny, fáradt, fakó szemével, megfeszülő homlokredői alól, hol egyik, hol másik nézőjére 
tekintett, úgyhogy az imigyen megszólított kénytelen-kelletlen odabólintott neki, felvonta 
szemöldökét, és száját eltátva, füléhez illesztette begörbített tenyerét, mintha bizony ez valamit 
javíthatott volna a reménytelen helyzeten! Most még fel is állt. Serlegét kezében tartva, feltűrt 
gallérú, csaknem bokáig érő gyűrött köpönyegében állt a sziklán, hajadonfőtt, bálványredőzetű 
magas homloka körül fehér haja lobogásával, és beszédben mozgatta arcát, miközben oktató 
mozdulattal elébe tartotta dárdahegyű ujjai precizitás-gyűrűjét, süket pohárköszöntőjének 
érthetetlenségét ellátván így a pontosság kötelező jegyével. Mozdulataiból, ajkáról leolvastak egyes 
szavakat, amelyeket sűrűn hallottak tőle: Perfekt!" El van intézve" - de semmi többet. Látták, amint� �  
feje csüggedten félrehajlik, látták ajka tépett keserűségét, megkínzott fájdalmas képét. Majd látták 
kivirulni a dús gödröcskét, a szibarita pajzánságot, köntöslebbentő táncot véltek látni, a pogány pap 
szent illetlenségét. Peeperkorn fölemelte serlegét, kört írt le vele a vendégek szeme előtt, majd két-
három korttyal fenékig ürítette, talpával égnek fordította. Aztán kinyújtott karral odaadta a 
malájnak, az átvette, kezét mellére szorítva, s azzal Peeperkorn jelt adott az indulásra.
Valamennyien hálálkodva meghajoltak feléje, s azután engedelmeskedtek parancsának. Aki a földön 
kuporgott, felugrott, aki a híd korlátján ült, leereszkedett. A keménykalapos, szőrmegalléros 
csenevész jávai összeszedte az edényt meg az étkezés maradványait. Majd ugyanabban a szűk 
rendben, amelyben jöttek, a nyirkos, csereklyés ösvényen, a zuzmófüggöny eltorzította erdőn át 
visszamentek az útig, ahol a kocsik várakoztak. Hans Castorp ezúttal a gazdához és társnőjéhez 
szállt be. A magát minden magasabb rendű eszmétől idegennek valló Ferge mellé ült a kisülésre, 
Mynheerrel és Madame-mal szemben. Alig szóltak hazáig. Mynheer két kezét a takaróra fektette, 
mely térdét Clawdiáéval együtt beburkolta; alsó állkapcsa fáradtan lefittyedt. Settembrini és Naphta 
kiszálltak, elköszöntek, mielőtt a kocsik áthaladtak a pályatesten meg a patakon ; Wehsal egyedül 
utazott fel a második hintóban a szerpentinen a Berghof főbejárata elé, s a társaság tagjai ott 
elbúcsúztak egymástól.
Vajon Hans Castorp aznap éjszaka valamely belső készenlétből eredően - amelyről lelke mit sem 
tudott - éberebben aludt-e a szokottnál, annyira éberen, hogy a legkisebb eltérés a ház szokott 
éjszakai csendjétől, a mégoly tompított nyugtalanság, távoli futó léptek alig észrevehető 
rázkódtatása elegendő volt hozzá, hogy teljesen felébredjen, és felüljön párnái közt? Annyi 
mindenesetre bizonyos, hogy már jó ideje ébren volt, mielőtt ajtaján kopogtattak, ami nem sokkal 
két óra után történt. Azonnal válaszolt, cseppet sem álmosan, tiszta öntudattal, erélyesen. Egy, a 
házban foglalkoztatott ápolónővér magas, bizonytalan hangja szólt be az ajtón: Madame Chauchat 
kéreti, menjen le azonnal az első emeletre. Az iméntinél még erélyesebb hangon közölte, hogy 
teljesíti a parancsot, kiugrott az ágyból, magára kapkodta ruháját, öt ujjával kisimította haját 
homlokából és lement, nem lassan és nem gyorsan; inkább csak a hogyan történt" volt kérdéses�  
számára, s nem a mi történt". Peeperkorn szalonjának ajtaját nyitva találta, ugyancsak a hollandus�  
hálószobájába vezető ajtót. Valamennyi lámpa égett odabenn. Jelen volt mindkét orvos, Mylendonk 
főnökasszony, Madame Chauchat és a javai komornyik. Az utóbbi nem a megszokott ruházatába 
volt öltözve, hanem valamiféle nemzeti viseletbe: hosszú és bő ujjú, széles csíkozású ingszerű 
kabátkát, nadrág helyett tarka szoknyát, fején kúp alakú sárga posztósapkát viselt, mellén pedig 
amulettekből fűzött ékességet. Mozdulatlanul állt, karját mellén keresztbe fonva, balra az ágy 
fejétől, amelyben Pieter Peeperkorn feküdt hanyatt, kinyújtott karral. A belépő sápadtan nézett 
végig a jeleneten. Madame Chauchat háttal ült hozzá, alacsony karosszékben az ágy lábánál, a 
tűzött paplanra könyökölt, állát kezébe támasztotta, s ujjai hegye alsó ajkába mélyedt; úgy nézte 
útitársa arcát.
- Jó estét, fiacskám - szólt Behrens, aki addig halkan beszélgetett Krokowski doktorral meg a 
főnöknővel; mélabúsan biccentett Hans Castorp felé, fehér bajuszkája féloldalasan felhúzódott. 
Szokott sebészköpenyét kapta magára, melynek mellzsebéből hallgatócsöve kandikált ki; gallér 
nem volt rajta, lábán hímzett papucsot viselt.
- Minden hiába - tette hozzá suttogva. - Nem végzett félmunkát. Lépjen közelebb. Nézze csak meg 
szakértő szemmel. Meg kell adnia, hogy itt az orvostudománynak már semmi keresnivalója!
Hans Castorp lábujjhegyen közeledett az ágyhoz. A maláj szeme követte őt eközben, anélkül hogy a 



feje is arra fordult volna, s így kibukkant a szeme fehérje. Hans Castorp egy oldalpillantással 
megállapította, hogy Madame Chauchat nem törődik vele, s azután jellegzetes tartással megállt az 
ágy mellett, testsúlyát fél lábán nyugtatva, kezét hasán összekulcsolva, fejét oldalt billentve, 
tiszteletteljes méla szemlélődésbe merülten. Peeperkorn trikóingben feküdt a vörös selyempaplan 
alatt, úgy, ahogy Hans Castorp gyakran látta. Keze kékesfekete színben játszott, arcának egyes 
részei úgyszintén. Ez meglehetősen eltorzította, noha királyi vonásai egyébként nem változtak el. 
Fehér lobogástól övezett magas homlokának bálványszerű redőzete, mely négy vagy öt sorban 
futott vízszintesen, és derékszögben megtörve húzódott le mindkét oldalon a halántékra, ahogyan 
egy élet megszokása, feszültsége odavéste, még csukott szemhéjjal is, nyugalmi állapotban erősen 
kidomborodott. Keserű, tépett ajka kissé elvált egymástól. A kék véraláfutás az életműködés 
hirtelen elakadására, erőszakos, gutaütéses megállására vallott. Hans Castorp egy ideig áhítatba 
mélyedve állt, mintegy lassan tudomásul véve a helyzetet; tétovázott, nem merte megváltoztatni 
helyzetét, arra várt, hogy az özvegy" megszólítja. Mivel ez nem következett be, egyelőre nem�  
óhajtott tovább alkalmatlankodni, hanem megfordult, és a mögötte állókra nézett. A tanácsos a 
szalon felé intett a fejével; Hans Castorp követte a másik szobába.
- Suicidium? [14] - kérdezte halkan, szakszerűen.
- De még mennyire! - felelte Behrens legyintve, majd hozzátette: - Tetőtől talpig. A legnagyobb 
mértékben. Látott már ilyen csecsebecsét? - kérdezte, köpenye zsebéből szabálytalan alakú tokot 
húzott elő, kicsiny tárgyat vett ki belőle, és átnyújtotta a fiatalembernek.
- Mert én még soha. Pedig érdemes lenne megvizsgálni. Jó pap holtig tanul. Fantasztikus és 
leleményes. A kezéből vettem ki. Vigyázzon! Ha a bőrére cseppen, égési hólyagok támadnak rajta. 
Hans Castorp ide-oda forgatta ujjai közt a rejtélyes holmit. Acélból, elefántcsontból, aranyból meg 
kaucsukból készült, s rendkívül furcsa volt a formája. Két hajlott, fényes és nagyon hegyes acélága 
volt, mint egy villának, kissé ívelt,
aranyberakásos elefántcsont középrésze, melybe a villafokok bizonyos mértékig rugalmasan, 
tudniillik befelé mozgathatóan illeszkedtek, és félmerev fekete gumiballonban végződött. Az egész 
pedig alig néhány hüvelyknyi volt.
- Mi ez? - kérdezte Hans Castorp.
- Önműködő injekciós fecskendő - válaszolta Behrens. - Vagy a másik oldaláról nézve: a 
szemüveges kígyó méregfogának mechanikus másolata. Érti?... Úgy látom, nem érti - folytatta, 
látván, hogy Hans Castorp továbbra is hüledezve tekint le a fura szerszámra. - Ez itt a két fog. Nem 
tömör; hajszálvékony finom csatorna húzódik végig rajta, a kijáratát pontosan láthatja itt elöl, 
valamicskével a hegye fölött. A hajszálcsövecske persze, itt is nyitva van, a foggyökérnél, és itt 
közlekedik a gumimirigy kivezető csatornájával, amely az elefántcsont-középrészen fut át. 
Harapásnál a fogak kissé befelé rugóznak, ez világosan látszik, és nyomást fejtenek ki a tartályra, 
amely a benne levő folyadékot a csatornákba préseli, és abban a pillanatban, amikor a fogak hegye a 
húsba mélyed, a méregadag már a vérkeringésbe lövell. Roppant egyszerű, ha így készen látja az 
ember. Csak rá kell jönni. Valószínűleg saját személyes terve szerint készült.
- Minden bizonnyal - mondta rá Hans Castorp.
- Az adag nem lehetett nagyon nagy - folytatta a tanácsos. - Ami mennyiségileg hiányzott belőle, 
valószínűleg pótolta...
- Dinamikával - fejezte be Hans Castorp.
- Úgy, ahogy mondja. Hogy mi ez az anyag, azt majd csak kisütjük. Kíváncsian várom az 
eredményt, azt hiszem, tanulhatunk belőle valamit. Fogadjunk, hogy az az őrtálló egzóta odabenn, 
aki ma este úgy kicsípte magát, pontos felvilágosítással szolgálhatna! Felteszem, hogy növényi és 
állati anyagok kombinációjáról van szó... mindenesetre a jónál is jobb, mert a hatás fulmináns 
lehetett. Minden jel amellett szól, hogy abban a pillanatban elállt a lélegzete, tudja, megbénult a 
lélegzőcent-rum, rapid fulladásos halál, valószínűleg görcsök és kínok nélkül.
- Adja Isten! - mondta Hans Castorp ájtatosan, nagyot sóhajtva visszaadta Behrens tanácsosnak a 
félelmetes kis eszközt, és visszament a hálószobába. Már csak a maláj és Madame Chauchat volt 
odabenn. Clawdia ezúttal fölemelte a fejét, amikor a fiatalember az ágyához lépett.
- Jogosan elvárhatta, hogy hívassam - mondta.



- Nagyon jól tette, hogy hívatott - válaszolta Hans Castorp. - Igaza van. Tegeződő jó barátok 
voltunk. Lelkem mélyéig röstellem, hogy röstelltem az emberek előtt, és kerülgettem a 
megszólítást... Maga vele volt utolsó pillanataiban?
- A szolga akkor értesített, amikor mindennek vége volt - felelte Clawdia.
- Olyan formátumú ember volt - mondta Hans Castorp -, hogy az érzés kudarcát az élettel szemben 
kozmikus katasztrófának, Isten megszégyenülésének tekintette. Mert tudja, Clawdia: Isten 
menyegzői szervének hitte önmagát. Ez is a királyi bolondériái közé tartozott... Ha az ember meg 
van rendülve, olyan kifejezéseket is mer használni, amelyek durván és kegyelettelenül hangzanak, 
mégis ünnepélyesebbek, mint a részvét szokványos szavai.
- C'est une abdication [15] - mondta Clawdia. - Tudott az őrültségünkről?
- Lehetetlen volt letagadni előtte, Clawdia. Kitalálta abból, hogy nem voltam hajlandó magát a 
jelenlétében homlokon csókolni. Jelenléte most már inkább jelképes, semmint valóságos... 
megengedi, hogy most megtegyem?
Clawdia kis mozdulattal feléje tolta a fejét, szemét lehunyva - mintegy kurta intéssel. Hans Castorp 
megérintette ajkával a homlokát. A maláj barna állatszeme vigyázta a jelenetet, oldalvást görögve, 
hogy kilátszott a fehére.
A NAGY TOMPULTSÁG
Még egyszer halljuk Behrens tanácsos hangját - figyeljünk jól! Talán utoljára üti meg fülünket. 
Egyszer még ez a történet is véget ér, úgyis elég sokáig tartott - helyesebben: tartalmi ideje 
olyannyira nekiiramodott, hogy előbb-utóbb zenei ideje is elkerülhetetlenül véget ér, s talán nem 
lesz többé alkalmunk, hogy Rhadamanthys fordulatos mondatait, derűs, bátorító hanglejtését 
halljuk. Így szólt Hans Castorphoz:
- Castorp, öreg fiú, maga unatkozik. Lógatja az orrát, mindennap látom, a rosszkedv az arcára van 
írva. Maga blazírt férfiú, Castorp, az élet elhalmozta szenzációkkal, és ha nem nyújtanak magának 
nap nap után valami elsőrendű szórakozást, akkor duzzog és morog az uborkaszezon miatt. Igazam 
van, vagy nincs igazam?
Hans Castorp hallgatott, s mivel hallgatott, nyilván valóban sötétség honolt lelkében.
- Igazam van, mint mindig - válaszolt Behrens önmagának. - És ahelyett, hogy itt a lázadás mérgét 
terjesztené, lássa be, maga duzzogó honpolgár, hogy Isten és a világ nem feledkezett meg magáról, 
fölöttesei
őrködnek magán, édesem, szüntelenül őrködnek, és állandóan a maga szórakoztatásán törik a 
fejüket. Az öreg Behrens is még a világon van. No de elég a tréfából, fiacskám! Eszembe jutott 
valami a maga dolgában, álmatlan éjszakákon kiagyaltam magának valamit. Isteni sugallatnak is 
mondhatnám... valóban sokat várok az ötletemtől, azazhogy nem többet és nem kevesebbet, mint a 
maga detoxikálását és diadalmas hazatérését beláthatónál is beláthatóbb közelségben... No ugye, 
most mereszti a szemét - folytatta hatásos szünet után, noha Hans Castorp egyáltalában nem 
meregette a szemét, hanem álmosan, szórakozottan nézett rá -, és fogalma sincs róla, mit forgat az 
eszében az öreg Behrens. No mármost, a következőket forgatom az eszemben. Magával nincs 
minden rendjén, Castorp, ez nyilván már magában is felderengett. Tudniillik annyiból nincs rendjén, 
hogy a mérgezéses tünetei már jó ideje nemigen pászolnak az erősen megjavult lokális állapothoz... 
ezen nem tegnap óta elmélkedem. Itt a legújabb felvétele... tartsuk csak a fény felé a mágikus képet. 
Amint látja, ezen még az sem talál kivetnivalót, aki a kákán is csomót keres, ahogyan császári 
urunk mondani szokta. Néhány góc teljesen felszívódott, a beszűrődés kisebb lett, és élesebbek a 
határai, ez pedig, mint tudós kolléga uram is tudja, gyógyulást jelent. Ez a lelet semmiképp sem 
indokolja a melegháztartásában föllépő ingadozásokat, édes fiam; az orvos kénytelen újabb okok 
után kutatni. Hans Castorp fej mozdulata csupán udvarias érdeklődést fejezett ki. - Most azt 
gondolja magában, Castorp: a vén Behrens tehát, belátja, hogy elhibázta a kezelést. De ezzel nagyot 
tévedne, helytelenül mérné fel a helyzetet is meg a vén Behrenst is. A kezelés nem volt hibás, 
legfeljebb talán egy kicsit egyoldalú. Felderengett előttem az a lehetőség, hogy a tünetei kezdettől 
fogva nem csupán tuberkulózisra voltak visszavezethetők; ezt a lehetőséget pedig abból szűröm le, 
hogy ma már egyáltalában nem vezethetők vissza tuberkulózisra. Más zavarforrásnak kell itt lennie. 
Véleményem szerint magának coccusai vannak, Castorp... Igen, igen, ez a szent meggyőződésem - 



erősítette meg a tanácsos, miután előbb kivárta Hans Castorp esedékes fejbólintását. - 
Streptococcusai vannak... de azért nem kell úgy megrémülnie. (Rémületről szó sem lehetett. Hans 
Castorp arca inkább gúnyos elismerést fejezett ki, melyről nem tudni, a tanácsos éles elméjének 
szólt-e vagy az új méltóságnak, amellyel őt Behrens feltételesen felruházta.)
- Pánikra nincs ok - variálta tovább Behrens a megnyugtatást. - Coccusai mindenkinek vannak. 
Minden jöttmentnek. Erre egyáltalában nem kell büszkének lennie. Nemrégiben jöttünk rá, hogy 
streptococcusok akárkinek a vérében lehetnek, anélkül hogy feltűnő infekciós tüneteket 
produkáljanak. Számos kolléga még nem is tudja azt a legújabb eredményt, amellyel kénytelenek 
vagyunk szembenézni: hogy tbc-bacilusok is előfordulhatnak a vérben, anélkül hogy ez különösebb 
következményekkel járna. Alig három lépésnyire vagyunk attól a felfedezéstől, hogy a tuberkulózis 
voltaképpen a vér megbetegedése. Hans Castorp ezt rendkívül figyelemre méltónak találta.
- Ha tehát azt mondom: streptococcus - folytatta Behrens -, akkor persze nem szabad a közismert 
súlyos kórképre gondolnia. Hogy ezek az incifinci legénykék befészkelték-e magukat a vérébe, azt 
majd csak a bakteriológiai vérvizsgálat fogja kimutatni. De hogy ezektől ered-e a hőemelkedése, 
feltéve, hogy jelen vannak, azt majd a streptococcus-vakcináció hatása mutatja meg, mert ebben az 
esetben megkezdjük a kúrát. Ez az útja, édes barátom, és amint mondám, váratlan eredményeket 
remélek tőle. Mert amilyen hosszadalmas a gümő-kór, olyan gyorsan gyógyítható manapság már az 
ilyen természetű megbetegedés, és ha egyáltalában reagál az injekciókra, akkor hat hét alatt 
makkegészséges. No, mit szól hozzá? A helyzet magaslatán áll-e a vén Behrens vagy nem?
- De hiszen ez egyelőre még csak hipotézis - válaszolta Hans Castorp bágyadtan.
- Igazolható hipotézis! Rendkívül termékeny hipotézis! - jelentette ki a tanácsos. - Majd meglátja, 
milyen termékeny, ha kitenyésztettük a coccusokat, és vígan szaporodnak. Holnap délután 
megcsapoljuk, Castorp, a falusi borbélyművészet szabályai szerint eret vágunk magán, ez magában 
véve is remek szórakozás, rendkívül üdítő hatással lehet testre, lélekre egyaránt ...
Hans Castorp késznek mutatkozott a szórakozásra, és szépen megköszönte a szíves figyelmet. Fejét 
félrehajtva nézett az elvitorlázó tanácsos után. A nagy főnök válságos pillanatban tüntette ki 
megszólításával, mert Rhadamanthys helyesen értelmezte a hegyi vendég arckifejezését, hangulatát, 
s új vállalkozásának az volt a célja - kifejezetten az volt, nem is tagadta ebbéli szándékát -, hogy 
leküzdje a holtpontot, amelyen betege egy ideje vesztegelt, amint arcjátéka elárulta; arcjátéka pedig 
határozottan emlékeztetett a megboldogult Joachiméra, abban az időben, amikor bizonyos orv és 
dacos elhatározások érlelődtek benne. Többet kell mondanunk. Hans Castorpnak úgy tetszett, 
nemcsak ő maga jutott holtpontra, hanem mindenki, a világ, az egész" ugyanilyen holtpontra�  
érkezett, helyesebben: úgy érezte, nehéz itt az egyedit az általánostól különválasztani. Amióta a 
személyiséggel való kapcsolata oly excentrikus körülmények közt véget ért, s ez a vég olyan 
sokféle mozgást vitt a ház életébe, amióta Clawdia Chauchat ismét kivált a fentiek közösségéből, és 
Hans Castorp, Clawdia urának és parancsoló-jának tegeződő testvére a nagy kudarc tragédiájának 
árnyékában, a tiszteletteljes tapintat jegyében istenhozzádot mondott neki - e fordulat óta a 
fiatalember úgy érezte, a világ és az élet lejtőre jutott, furcsán, aggasztón eltorzult, mintha egy 
démon ragadta volna kezébe az
uralmat, gonosz és bolondos démon, amely már jó ideje tekintélyes befolyást fejtett ki, most 
azonban oly féktelen nyíltsággal ragadta kezébe az uralmat, hogy méltán kelthetett titokzatos 
rémületet és szökési gondolatokat: a démon, melynek neve tompultság. Azt mondják majd, hogy az 
elbeszélő rikító, romantikus színekkel fest, amikor a tompultságot a démonival kapcsolja össze, és 
misztikus borzalom hatását tulajdonítja neki. Pedig nem beszélünk a levegőbe, pontosan követjük 
egyszerű hősünk személyes élményeit, amelyek, igaz, ellenőrizhetetlen úton jutottak tudomásunkra, 
és amelyek kézzelfoghatóan bizonyítják, hogy a bárgyú tompaság bizonyos körülmények közt ilyen 
jellegűvé válhat, és ilyen érzelmeket kelthet. Hans Castorp körülnézett... Félelmetes, gonosz, kaján 
volt, amit látott, és tudta, hogy mit lát: az időtlen életet, a gond és remény nélküli életet, az életet, 
mint egy helyben topogó léha sürgéstforgást, a halott életet. Tevékenységnek nem volt híjával, 
mindenféle foglalatosság haladt egymás mellett párhuzamosan; egyik vagy másik olykor szertelen 
divathóborttá fajult, s mindenki fanatikusan űzte. Az amatőrfényképezés például mindig fontos 
szerepet játszott a Berghof világában, de már kétszer - mert aki elég soká időzött idefenn, az efféle 



járványok periodikus visszatérését is észlelhette - hetekre, hónapokra általános őrületté vált, kivétel 
nélkül mindenki egy gyomorgödrének támasztott masina fölé hajolt, gondterhelt ábrázattal, a 
fényelzáró rekeszt pislogtatta, és étkezésnél se vége, se hossza nem volt a levonatok 
körülmutogatásának. Egyik napról a másikra becsületbeli kérdéssé vált, hogy az ember maga hívja 
elő felvételeit. A rendelkezésre álló sötétkamra korántsem felelt meg a szükségleteknek. A szobák 
ablakát, erkélyajtaját fekete függönnyel szerelték fel, vörös fényben addig-addig működtek vegyi 
fürdőkkel, amíg tűz nem ütött ki, és a jó orosz asztalnál ülő bolgár diák hajszál híján porrá nem 
égett; ezek után a szanatórium igazgatósága megtiltotta ezt a tevékenységet. Nemsokára megunták 
az egyszerű pillanatfelvételt; magnéziumfénynél készült felvételek és Lumiére eljárásával készített 
színes fényképek jöttek divatba. Elgyönyörködtek olyan képekben, amelyeken a magnéziumvillám-
sújtotta személyek halvány, eltorzult arccal, kimeredő szemmel bámultak, mint meggyilkoltak 
hullái, akiket nyitott szemmel, egyenesen felültettek. Hans Castorp is őrzött egy kartonba keretezett 
üveglapocskát, melyen, ha a fény felé tartották, ő maga látszott Frau Stöhr meg az elefántcsontszínű 
Levi kisasszony közt, az első égszínkék, a másik pedig vérvörös szvettert viselt, Hans Castorp arca 
rézszínű volt, méregzöld erdei tisztáson álltak, bádogszerű sárga boglárkák közepette, melyeknek 
egyike Hans Castorp gomblyukában pompázott. Ott volt aztán a bélyeggyűjtés: némelyek állandóan 
űzték, s olykor általános tébollyá dagadt. Mindenki ragasztott, cserélt, alkudozott. Filatéliai 
folyóiratokat járattak, leveleztek kül- és belföldi szakcégekkel, egyesületekkel és magángyűjtőkkel, 
és még olyanok is meglepő összegeket költöttek egy-egy ritkább értékjegy megszerzésére, akiknek 
anyagi helyzete alig-alig engedte meg a hónapokig vagy éppen évekig tartó kúrázást ezen a fényűző 
üdülőhelyen. Mindez addig tartott, amíg valami újabb majomság nem hódította el az elsőbbséget, s 
például nem jött divatba a mindenféle elképzelhető és elképzelhetetlen csokoládéfajták tömeges 
gyűjtése és fogyasztása. Mindenkinek barna-maszatos volt a szája, fanyalogva fogadták a Berghof-
konyha legválogatottabb ínyencségeit, mivel gyomrukat teletömték és elrontották Milka Nuttel, 
Chocolat a la créme d'anTandes-dal, Marquis-napolítains-nel, meg aranyosan erezett papirosba 
csomagolt macskanyelvvel. A csukott szemmel való malacrajzolás, melyet legfelsőbb helyről 
kezdeményeztek egy régmúlt farsangi estén, és azóta is gondosan ápoltak, tovább fejlődött, s 
mindenféle mértani türelempróbához vezetett, amelyek időnként lefoglalták a vendégek teljes 
szellemi erejét, és még a moribundusok végső gondolatait és erőfeszítéseit is. Az egész ház 
hónapokig egy bonyolult figura jegyében állt, amely nem kevesebb, mint nyolc kisebb-nagyobb 
körből meg több egymásba illesztett háromszögből tevődött össze. Az volt a feladat, hogy ezt a 
furcsa ábrát szabad kézzel, egyetlen vonallal rajzolja meg az ember, a végső cél pedig az volt, hogy 
ezt bekötött szemmel vigye véghez; ez végül is - kisebb szépséghibáktól méltányossági okokból 
eltekintve - csak Paravant államügyésznek sikerült, aki ennek a hóbortos elmetornának legelső 
bajnoka volt. Tudjuk, hogy az államügyész matematikai tanulmányokat űzött, a tanácsostól tudjuk, 
és ismerjük odaadó szenvedélye erkölcsös rugóját is; hallottuk dicsérni e foglalatosság lehűtő, testi 
ingereket tompító hatását, s arra következtethetünk, ha mindenki követi Paravant államügyész 
példáját, valószínűleg nem váltak volna szükségessé bizonyos óvintézkedések, amelyeket az 
igazgatóság az utóbbi időben kényszerült életbe léptetni. Elsősorban arról van itt szó, hogy az 
erkélyátjárókat, a nem egészen a mellvédig érő tej üveg válaszfalak mellett kis ajtókkal rekesztették 
el, s a fürdőmester éjszakára közderültséget keltve gondosan bezárta az ajtócskákat. Azóta rendkívül 
népszerűek lettek az első emeleten a veranda fölött fekvő szobák, ott tudniillik a mellvéden átlépve, 
a kisajtók megkerülésével a kiugró üvegtetőn lehetett rekeszből rekeszbe jutni. Ami az államügyészt 
illeti, őmiatta akár be se vezették volna a fegyelmező újítást. Réges-rég leküzdötte a súlyos 
kísértést, amelyet ama bizonyos egyiptomi hercegnő látogatása jelentett számára; Ő volt az utolsó, 
aki még feldúlta földi porhüvelye nyugalmát. Azóta kettőzött buzgalommal vetette magát a tiszta 
szemű istennő karjaiba, kinek nyugtató hatalmáról a tanácsos olyan szépen tudott prédikálni; 
egyetlen problémán rágódott éjjel és nappal minden erejével, egy problémának szentelte mindazt a 
kitartását, sportszerű szívósságát, amellyel annak idején - sokszor meghosszabbított és már-már 
nyugdíjazással fenyegető szabadsága előtt -
szegény bűnösök elítéltetését szorgalmazta: ez a probléma pedig nem volt más, mint a kör 
négyszögesítése. A kisiklott hivatalnok tanulmányai során arra a meggyőződésrejutott, hogy a 



bizonyítékok, amelyekkel a tudomány e konstrukció lehetetlenségét alátámasztja, nem állnak helyt, 
és az előrelátó végzet őt, Paravant-t, azért emelte ki az élők síkföldi világából s helyezte ide fel, 
mert ő van arra kiszemelve, hogy a transzcendens célt a pontos földi beteljesülés területére vonja. 
Ez a hit éltette. Ahol állt, amerre járt, mindenütt számolt, körzővel rajzolt, papirostömegeket írt tele 
ábrákkal, betűkkel, számokkal, algebrai jelekkel, és napbarnított arca - egy látszólag 
makkegészséges férfi arca - a mániás őrült lát- noki, konok kifejezését öltötte. Társalgása 
kétségbeejtő egyhangúsággal csakis a pi nevezetű viszonyszám körül forgott, e megátalkodott 
tizedestört körül, amelyet egy Zacharias Dase nevű alantas fej számoló lángész egyszer kétszáz 
jegyig menő pontossággal kiszámított, méghozzá merő fényűzésből, mert még kétezer jeggyel is 
olyan kevéssé közelítette volna meg az elérhetetlen pontosságot, hogy a távolság lényegileg 
semmivel sem csökkent volna. Mindenki menekült a gyötrődő tudós elől, mert akit sikerült kabáton 
ragadnia, az kénytelen volt elviselni a reá zúduló lángoló szóáradatot, mely humánus megértést volt 
hivatva kelteni aziránt, minő meggyalázása, bemocskolása az emberi szellemnek e misztikus 
viszony áldatlan irracionalitása. A pi-vel való örökös szorzás - az átmérőé, hogy a kör kerületét, a 
sugár négyzetéé, hogy területét megkapjuk - oly terméketlennek bizonyult, hogy az államügyészt 
kétség rohamozta meg: vajon az emberiség Archimedes kora óta nem nehezítette-e meg túlságosan 
a probléma megoldását, s vajon ez a megoldás a valóságban nem az elképzelhető legegyszerűbb, 
leggyermekdedebb? Hogyan - hát nem lehetne kiigazítani a körvonalakat, nem lehet körré görbíteni 
minden egyenest? Paravant időnként úgy érezte, a kinyilatkoztatás küszöbönáll. Gyakran még késő 
este is látták, amint a rosszul világított, elnéptelenedett étterem asztalánál ül, s a csupasz asztallapra 
egy darabka madzagot fektet ki gondosan kör alakban, majd hirtelen, rajtaütésszerűen egyenessé 
nyújtja, utána pedig felkönyökölve keserű töprengésbe merül. A tanácsos olykor segített neki 
mélabús játékában, általában pártolta ezt a bogarát. Egyszer-másszor Hans Castorphoz is fordult a 
szenvedő a maga dédelgetett bánatával, előbb egyszer s azután másszor is, mivel baráti megértéssel 
találkozott nála, és úgy tapasztalta, hogy van érzéke a kör titka iránt. Szemléltetőn ábrázolta a 
fiatalembernek api kétségbeejtő mivoltát: hajszálpontosságú rajzot tett elébe, amely példátlan 
műgonddal kicirkalmazott két számtalan oldalú sokszög közé (egy köréje s egy beléje rajzolt közé) 
befogott kört ábrázolt, az emberileg lehetséges végső megközelítéssel. A maradék pedig, a görbület, 
amely éteri, szellemi módon kivonta magát a kiszámítható átfogás, a racionalizálás alól - az a pi, 
magyarázta az államügyész remegő állal. Hans Castorp fogékonynak, ámde kevésbé ingerlékenynek 
mutatkozott a pi rejtélyével szemben, mint Paravant úr. Huncutságnak nevezte, s azt tanácsolta Herr 
Paravant-nak, ne hevüljön fel túlságosan e szellemi fogócskajáték közben, végül olyan higgadt, 
vallásos nyugalommal beszélt a kiterjedés nélküli fordulópontokról, amelyekből a kör nem létező 
kezdetétől nem létező végéig áll, meg a tartam és irány nélkül önmagába visszatérő örökkévalóság 
derűs borújáról, hogy átmenetileg sikerült kissé enyhítenie az államügyész nyugtalanságát. 
Természete egyébként arra predesztinálta a derék Hans Castorpot, hogy bizalmasa legyen jó néhány 
lakótársának, akin valamely rögeszme elhatalmasodott, és aki szenvedett tőle, hogy a könnyűvérű 
többség nem érti meg. Egy kék szemű, fehér bajszú, horgas orrú, idősebb osztrák úr, azelőtt 
szobrász, bonyolult pénzügypolitikai tervet dolgozott ki, le is másolta kalligrafikus betűkkel, s a 
különösen fontos helyeket szépia-színű vízfestékkel, ecsetvonásokkal is kiemelte: a tervezet szerint 
minden újságelőfizetőt kötelezni kellene napi negyven gramm régi újságpapír beszolgáltatására, 
amit minden hónap elsején gyűjtenének össze; ez évente kereken tizennégyezer grammra, húsz 
esztendő alatt pedig nem kevesebb, mint kétszáznyolcvannyolc kilóra rúgna, ami kilóját húsz 
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számítva, ötvenhét egész hatvan század német márka értéket képvisel. Ötmillió újságolvasó tehát - 
így folytatódott a memorandum - húsz esztendő leforgása alatt kétszáznyolcvannyolcmillió márka 
értékű makulatúrát szolgáltatna be; e hatalmas összeg kétharmada beszámítandó az új előfizetésbe, 
amelyhez így olcsóbban jutnának, a fennmaradó egyharmad pedig, közel százmillió márka, 
emberbaráti célokra fordítandó, elérhető árú tüdőbeteggondozó intézetek fenntartására, nyomorgó 
tehetségek támogatására s más effélére. A valaha-volt szobrász a legapróbb részletekig kidolgozta 
tervét, rajzban ábrázolta a centiméter-ármércét, amelyről a makulatúra-elszállítószerv havonta 
leolvashatja a begyűjtött papírmennyiség értékét, megtervezte a lyukasztott űrlapot, amellyel a 



térítési összeget nyugtázzák; minden oldalról igazolta, megalapozta elgondolását. Az újságpapír 
meggondolatlan elpazarlása, pusztítása tűz, mosogatóvíz és egyebek útján, főbenjáró bűnt jelent az 
erdő, a nemzetgazdaság ellen. Papírt kímélni, papírral takarékoskodni annyit tesz, mint cellulózt, 
erdőállományt, emberanyagot kímélni, mert a cellulóz- és papírgyártásnál emberanyag is 
elhasználódik, csakúgy, mint tőke. Mivel pedig a makulatúrából csomagoló- és kartonpapiros is 
készülhet, s ezen az úton értéke könnyen a négyszeresére emelhető, komoly gazdasági tényező lesz 
belőle, állami és községi adók kiadós alapjául szolgálhat, s így tehermentesíti az újságolvasót mint 
adóalanyt. Összefoglalva: a terv jó volt, tulajdonképpen ellenvetést sem tűrt, s félelmetesen 
hiábavaló, kísérteties és hóbortos jellege voltaképp csak abból a torz fanatizmusból fakadt, amellyel 
a valaha-volt művész most ezt a gazdasági
elgondolást dédelgette, s csak ezzel az eggyel törődött, holott belsőleg olyannyira nem vette 
komolyan hogy még csak meg sem kísérelte megvalósítását... Hans Castorp oldalt billentett fejével 
bólogatva hallgatta a szobrász lázasan szárnyaló beszédét, amikor egyedül üdvözítő eszméjét 
fejtegette, s közben azon tűnődött, mi okozza megvetését, ellenszenvét, amely megakadályozza, 
hogy a feltaláló pártját fogja a közönyös világgal szemben. Néhány Berghof-lakó eszperantóval 
foglalkozott; tudásukat fitogtatva, asztalnál ezen a mesterséges nyelven társalogtak. Hans Castorp 
sötéten nézett rájuk, noha magában elismerte, hogy nem a legrosszabbak. Egy ideje angol csoport 
alakult idefenn, s a csoport tagjai társasjátékot vezettek be, mely mindössze annyiból állt, hogy az 
egyik résztvevő a következő kérdést intézte a mellette ülőhöz: Did you ever see the devil with a�  
night-cap on?", [16] a kérdezett pedig így válaszolt: No! I never saw the devil with a night-cap on"�  
[17] - s azután tovább adta a kérdést, és így tovább, körbe-karikába. Ez rettenetes volt. De a szegény 
Hans Castorp még rosszabbul érezte magát a pasziánszrakók láttán - márpedig pasziánszrakó 
mindig és mindenütt akadt az épületben. A pasziánszrakás szenvedélye tudniillik újabban olyan 
méreteket öltött, hogy a szanatóriumot a szó szoros értelmében bűnbarlanggá varázsolta, s Hans 
Castorpnak annyival is több oka volt rá, hogy iszonyodjék tőle, mert időnként ő maga is áldozata - 
méghozzá odaadó áldozata - volt ennek a járványnak. A tizenegyes" lett a végzete, az a pasziánsz,�  
amelynél az ember a whistkártyát hármasával három sorba kirakja, majd lefödi azt a két-két kártyát, 
melynek értéke együttvéve tizenegyet ad, valamint a három figurát, ha nyíltan fekszik, s ezt addig-
addig folytatja, amíg szerencsés esetben kijön a pasziánsz. Ki hinné, micsoda bűvölet, micsoda 
lenyűgöző, boszorkányos varázs áradhat ilyen egyszerű eljárásból! Hans Castorp, mint oly sokan, 
kitapasztalta ezt a lehetőséget is - komor képpel tapasztalta, mivel a kicsapongás sohasem derűs. 
Megejtette a kártyakobold szeszélyessége, elragadta a szerencse fantasztikusan csapongó kegye, 
mely hol könnyed egyensúlyban, kezdettől fogva úgy halmozta a tizenegyes párokat, a búb-dáma-
király-képeket, hogy a játszma már kijött, mielőtt a harmadik sort kirakta (futó diadal, mely csak 
újabb kísérletre ösztökélte az idegeket!), hol meg az utolsó, kilencedik lapig nem nyújtott 
egyetlenegy alkalmat sem az újra-lefödésre, vagy a látszólag már biztos sikert az utolsó pillanatban 
hirtelen megakasztotta és semmivé tette. Így hát rakta a pasziánszot mindenütt és a napnak minden 
órájában, éjszaka a csillagok alatt, reggel egy szál pizsamában, asztalnál, még álmában is. Borzadt 
tőle, mégis rakta. Így találta egyszer Settembrini úr, amikor meglátogatta, és megzavarta", amint ez�  
mindigtől fogva küldetése volt.
- Accidente! [18] - kiáltott fel. - Kártyát vet, mérnök úr?
- No nem, nem úgy értendő - válaszolta Hans Castorp. - Csak éppen rakom, tusakodom az elvont 
véletlennel. Izgat a szélkakas forgandósága, talpnyalással váltakozó hihetetlen makrancossága. Ma 
reggel, amikor fölkeltem, háromszor egymás után simán kijött a pasziánsz, az egyik alkalommal 
méghozzá két sorban, ami rekordnak számít. Most pedig, akár hiszi, akár nem, harminckettedszer 
rakom, és még egyetlenegyszer sem jutottam el a játék feléig. Settembrini úr szomorúan nézett rá 
fekete szemével, mint már oly sokszor a röpke esztendők folyamán.
- Mindenesetre gondterheltnek látom - mondta. - Nem hiszem, hogy itt vigasztalást és balzsamot 
lelek gyötrő kétségeimre.
- Kétségek gyötrik? - ismételte Hans Castorp, és rakta tovább a pasziánszot...
- A világ helyzete megzavar - sóhajtott fel a szabadkőműves. - A Balkán-szövetség létrejön, mérnök 
úr, minden értesülésem emellett szól. Oroszország lázasan dolgozik rajta, és a kombináció éle az 



Osztrák-Magyar Monarchia ellen irányul; a monarchia szétzúzása nélkül az orosz programnak 
egyetlen pontja sem valósítható meg. Érti most már, hogy mi marcangolja lelkemet? Szívemből 
gyűlölöm Bécset, ezt, ugye, tudja. De most ezért támogassam gondolatban a szarmata zsarnokságot, 
amely azon dolgozik, hogy lángba borítsa nemes és előkelő földrészünket? Másrészt azonban 
megbecstelenítésnek érezném, ha hazám akár csak átmenetileg, alkalomszerűen is együtt működnék 
diplomáciailag Ausztriával. Olyan lelkiismereti kérdések ezek, amelyek...
- Hét meg négy - mondta Hans Castorp. - Nyolc meg három. Búb, dáma, király. Haladunk. 
Szerencsét hozott nekem, Settembrini úr.
Az olasz elhallgatott. Hans Castorp magán érezte fekete szeme tekintetét, mélységes szomorúsággal 
pihent meg rajta az értelem és civilizáció pillantása; de azért még egy ideig tovább rakta a kártyát, s 
csak aztán nézett föl mentorára, arcát tenyerébe támasztva, a pajkos gyerek megátalkodott, színlelt 
ártatlanságával.
- Szeme hasztalan próbálja leplezni - szólt a mentor -, hogy tisztában van saját helyzetével. Hans 
Castorpnak volt rá mersze hogy azt válaszolja:
- Piacet experiri - és Settembrini úr a faképnél hagyta; Hans Castorp egyedül maradván, még jó 
ideig ült asztalánál a fehér szoba közepén, fejét kezébe támasztva, anélkül hogy tovább rakta volna 
a pasziánszot; töprengésbe merült, és lelke mélyéig elborzadt a világ félelmetes, ferde és torz 
állapotától, a démonian vigyorgó majomistentől, akinek féktelen uralma alá került (érzése szerint) a 
világ, s akinek neve: A nagy tompultság. Szörnyű, apokaliptikus név, alkalmas rá, hogy titkos�  
szorongással töltse el a szívet. Hans Castorp
ült, és tenyerével dörzsölte homlokát, szíve táját. Félt. Úgy látta, hogy ennek az egésznek" nem�  
lehet jó vége, a vége csak katasztrófa lehet, a türelmes természet lázadása, égzengés és tisztító vihar, 
amely megtöri a világ varázslatát, átlendíti az életet a holtponton", és szörnyűséges végítélettel�  
rekeszti be az uborkaszezont". Szökni szeretett volna, mondottuk már - szerencse, hogy a fölöttes�  
hatóság, amint láttuk, szemmel tartotta", olvasott arcjátékából, és új termékeny hipotézisekkel�  
gondoskodott szórakoztatásáról. A hatóság a maga diákos, kedélyes modorában kijelentette, 
nyomára jutott, hogy mi okozza igazából Hans Castorp meleggazdálkodásának ingadozását, s ezek 
az okok, tudományos hitelű kijelentése szerint, olyan könnyen kiküszöbölhetők, hogy a gyógyulás, 
a síkföldre való törvényes elbocsátás hirtelen szinte kézzelfogható közelségbe került. A fiatalember 
szíve hevesen dobogott, sokféle érzés ostromolta, mikor karját érvágásra nyújtotta. Pislogva, kissé 
elsápadva csodálta életnedve gyönyörű rubinpirosát, amint emelkedve töltötte meg az átlátszó 
tartályt. A jelentéktelen, ám nagy horderejű műtétet Behrens tanácsos maga végezte, Krokowski 
doktor meg egy irgalmasnővér asszisztenciájával. Azután napok sora telt el, Hans Castorp számára 
annak az egy kérdésnek a jegyében, hogyan válik be majd a belőle lecsapolt nedű, testén kívül, a 
tudomány szeme alatt. Egyelőre persze még nem termelődhetett ki semmi, mondta a tanácsos 
eleinte. Sajnos, még mindig nem termelődött ki semmi, mondta később. De eljött a reggel, mikor 
odalépett a falatozó Hans Castorphoz, aki akkoriban a jó orosz asztalnál ült, a felső végén, ott, ahol 
azelőtt nagyszabású tegeződő testvére foglalt helyet - és fordulatos szerencsekívánatokkal közölte 
vele, hogy az egyik kultúrán kétségtelen biztonsággal kimutatták a coccus-láncot. Most aztán már 
csak valószínűségszámítási kérdés, hogy a mérgezéses tünetek a mindenképp fennálló csekély 
mérvű tuberkulózisra vezethetők-e vissza, vagy pedig a szintén csak szerény mértékben kimutatható 
streptococcusokra. Közelebbről tüzetesebben kell még megvizsgálnia ezt az ügyet, mondotta 
Behrens. A tenyészet még nem fejlődött ki egészen. Meg is mutatta Hans Castorpnak a labor"-ban:�  
vörös vérkocsonya melyben szürke pontocskák látszottak. Azok a coccusok. (De coccusai minden 
jöttmentnek vannak, akárcsak gümői, és ha nem lennének a tünetek, a lelettel egyáltalában nem 
kellene törődni.) Testén kívül, a tudomány szeme alatt tehát Hans Castorp megalvadt szíve-vére 
továbbra is bevált. Eljött a reggel, midőn a tanácsos fordulatos, megindult szavakkal számolt be 
arról, hogy nemcsak az egyik tenyészeten, hanem már valamennyin megmutatkoztak a coccusok, 
méghozzá nagy tömegekben. Nem biztos, hogy valamennyi streptococcus, de most már több mint 
valószínű, hogy innét erednek a mérgezéses tünetek - ha nem is tudhatjuk persze, mennyi írandó 
belőlük a kétségkívül fennállott és még mindig nem teljesen leküzdött gümő-kór rovására. És mi a 
végső következtetés? Streptococcus-vakcináció! A prognózis? Rendkívül kedvező - kivált, mivel a 



kísérlet teljesen kockázatmentes, semmi esetre sem árthat. Hiszen a szérumot Hans Castorp saját 
véréből állítják elő, így a befecskendezéssel nem vihetnek be a szervezetbe idegen kórokozó 
anyagot, semmit, ami nincs már eleve is benne. A legrosszabb esetben nem használ majd a kúra, 
zérus lesz az eredmény - de hát ezt igazán nem lehet rossz esetnek nevezni, mivel a páciensnek még 
amúgy is fenn kell maradnia egy ideig! Ó, nem, Hans Castorp igazán nem is vetemedett semmi 
effélére. Alávetette magát a kezelésnek, noha nevetségesnek és megalázónak érezte. Ocsmány és 
örömtelen szórakoztatásnak látta ezt az önmagával való beoltást, ezt az én és én közt történő, 
remény- és gyümölcstelen ronda vérfertőzést. Így ítélkezett hipochondriás tudatlanságában, s 
csupán egyetlen pontban lett igaza, a gyümölcstelenség tekintetében. A szórakozás hosszú hetekig 
tartott. Időnként úgy látszott, hogy árt, de ez természetesen csakis tévedésen alapulhatott, máskor 
úgy tetszett, használ, de csakhamar ez is tévedésnek bizonyult. Az eredmény pedig zérus volt, noha 
nem nevezték néven, és nem nyilatkoztatták ki nyomatékosan. A vállalkozás zátonyra futott, és 
Hans Castorp tovább rakta a pasziánszot, szemtől szembe a démonnal, kinek féktelen uralma 
rémületes végét lelke előre sejtette.
SZÉP HANGOK ÖZÖNE
A Berghof-szanatóriumnak vajon milyen vívmánya, újítása volt az, amely régi barátunkat 
megváltotta a kártyaőrülettől, és egy másik, nemesebb, noha voltaképp éppoly elrugaszkodott 
szenvedély karjaiba vezette? Ezt akarjuk most elbeszélni, mert átérezzük a tárgy titkos varázsát, és 
őszintén vágyunk rá, hogy közöljük benyomásainkat. A legnagyobb társas helyiség szórakoztató 
berendezéseinek száma eggyel megszaporodott, az intézet vezetőségének sosem nyugvó 
gondoskodása eszelte ki és határozta el a holmi beszerzését, melynek költségeit nem akarjuk 
kiszámítani, de bízvást mondhatjuk, nagylelkű gesztusra vallott e mindenképpen csak ajánlható 
intézmény igazgatóságának részéről. Elmés játékszer volt tehát, afféle, mint a sztereoszkópos 
nézőke, a távcső alakú kaleidoszkóp vagy a kinematográf-dob? Igen - és nem. Mert elsősorban nem 
optikai szerszám volt az, amit egyik este a zongoraszalonban találtak a vendégek, s aminek láttára 
kezüket részben fejük fölött, részben görnyedt testtartással, ölük előtt csapták össze 
meglepetésükben, hanem akusztikai ; másodszor pedig ama régebbi könnyű kis látványosságok 
egyáltalában nem voltak hozzá mérhetők sem
rangban, sem értékben. Az új szerzemény nem gyermekded és együgyű játékszer volt, melyet 
csakhamar megunt az ember, és hozzá sem nyúlt többé, ha akár csak három kurta hetet töltött 
odafenn; nem, derűs és tartalmas műélvezet bőségszaruja volt: zeneszekrény. Gramofon. Attól 
tartunk, hogy a szót méltatlan, elavult értelemben fogják fel olvasóink, s olyan képzeteket fűznek 
hozzá, amelyek egy régi, meghaladott kísérleti formát jellemeznek, nem pedig azt, ami előttünk 
valóságként lebeg, nem a múzsák szolgálatába rendelt technika fáradhatatlan kísérletezésének 
eredményeképpen létrejött előkelő tökéletességet. Kedveseim! Ez már nem az a nyomorult 
tekerŐszekrény volt, amely valaha forgókorongjával és karjával, ormótlan réztrombita-hangtölcsér 
függelékeképpen, valami kocsmaasztalon állva, orrhangú ordibálást zúdított az igénytelen fülekbe. 
A tompán fényezett, fekete szekrény, amely selyemzsinórral a falba illesztett villanydugaszba 
kapcsolva, szerényen, előkelőn, valamivel mélyebben, mint amilyen szélesen állt kis asztalkáján, 
már nem is hasonlított özönvíz előtti őséhez. Ha az ember felnyitotta kecsesen elkeskenyedő tetejét, 
melyet belső kiemelkedő réztámasztó önműködőn rögzített ferde, védelmező helyzetbe, akkor lapos 
mélyedésben zöld posztóval bevont, nikkelszegélyű forgó korongot pillantott meg, amelynek 
ugyancsak nikkelezett középső csapjára kellett illeszteni a fekete kaucsuklemez lyukát. Jobb felől, 
elöl és oldalt óraszerűen számozott szerkezet szolgálta a tempó szabályozását, baloldalt egy 
fogantyú a motort indította és állította el, balra hátul pedig hajlott bunkóforma, puha csuklókon 
mozgó és belül üres nikkelkar nőtt ki, végén a lapos-kerek membrán, melybe a tűt kellett 
belecsavarni. Az elülső kettős ajtócska is nyitható volt, belül fekete falemezekből álló zsaluféle 
látszott, egyéb semmi.
- A legújabb modell - magyarázta a tanácsos, aki a többiekkel együtt szintén belépett. - A technika 
vívmánya, gyerekek, príma, első minőség, ennél jobb nincs a piacon - szavalta komikusan és 
idétlenül, ahogy egy műveletlen boltossegéd kínálta volna áruját. - Ez nem masina és nem szerszám 
- folytatta, miközben az asztalon sorakozó tarka bádogszelencék egyikéből kivett egy tűt és 



becsavarta -, hanem hangszer, Stradivari, Guarneri, itt a legrafináltabb rezonanciák és 
rezgésarányok érvényesülnek! A védjegy: Polyhymnia", amint itt a födél belső oldalán láthatják.�  
Német gyártmány, tetszik tudni. Ezt mi egy fejhosszal jobban csináljuk, mint bárki más. Érzelmes 
muzikalitás korszerűen gépesített alakban. A német lélek up to date! Itt az irodalom - tette hozzá, és 
egy faliszekrénykére mutatott, melyben széles hátú albumok sorakoztak. - Szabad rendelkezésükre 
bocsátom az egész csodát mindenestül, de a nagyközönség szíves oltalmába ajánlom. Próbáljunk 
meg egyet elzöngedezni? A betegek kérve kérték, s Behrens elővette az egyik sokatmondóan néma 
varázsalbumot, forgatta nehéz lapjait, majd az egyik kartontáskából, melynek kör alakú kivágása 
látni engedte a lemez színes címkéjét, elővette a fekete korongot, és helyére illesztette. Egy 
kézmozdulattal áramot bocsátott a forgó korongba, két másodpercig várt, míg el nem érte teljes 
forgási sebességét, s azután óvatosan a lemez szélére helyezte a finom acéltű hegyét. Halk surrogás 
hallatszott. Behrens ráeresztette a tetőt, s abban a pillanatban a doboz nyitott kétszárnyú ajtaján, a 
zsalu résein, nem, az egész szekrényből mindenestül vidáman lármás, pergő melódia tört elő, egy 
Offenbach-nyitány első ficánkoló taktusa. A vendégek tátott szájjal, mosolyogva hallgatták. Nem 
hittek a fülüknek, milyen tisztán, természetesen adja vissza a szekrény a fafúvók hangszínét. Egy 
hegedű, egyetlenegy, fantasztikusan, cifrán nekirugaszkodott. Hallatszott a vonóvezetés, a fogás 
tremolója, az édes átsiklás egyik fekvésből a másikba. Végül beletalált dallamába, a keringőbe. Ah,�  
elvesztettem őt!" A zenekar harmóniái könnyedén vitték a behízelgő dallamot, elragadó volt, 
ahogyan tiszteletteljesen felkarolta az együttes és viharzó fMoll-ban megismétlődött. Természetesen 
nem úgy szólt azért, mintha valódi zenekar hangversenyezne a szobában. A hangtest nem torzult 
ugyan el, de perspektivikusan megcsökkent, olyasformán történt ez, ha szabad a hallásra látási 
hasonlatot alkalmazni, mint amikor fordított látcsövön át nézünk egy festményt, és így 
távolabbinak, kisebbnek tetszik, anélkül hogy rajzának élességéből, színeinek fényéből bármit is 
veszítene. A feszesen, ügyesen megszerkesztett, csípősen szellemes zenedarab kibontotta minden 
könnyed leleményességét. A vége maga volt a túláradó jókedv, mókásan tétovázva kezdődő, majd 
nekilendülő galopp, szemérmetlen kánkán, mely levegőben rázott kürtőkalapok, égnek dobált 
térdek, felviharzó szoknyák látomását keltette, és se vége, se hossza nem volt szellemes, diadalmas 
befejeződésének. Aztán a forgató gépezet önműködően kikapcsolt. Vége volt. A közönség lelkesen 
tapsolt. További produkciót követeltek, és megkapták: emberi hang áradt a szekrényből, lágy és 
mégis erőteljes férfihang, zenekari kísérettel, egy hírneves olasz bariton; és most aztán már szó sem 
volt semmiféle távolságról vagy fátyolosságról: a csodálatos orgánum a maga teljes, természetes 
terjedelmében, erejében szólalt meg, s kivált ha az ember átment valamelyik szomszédos 
helyiségbe, és nem látta a szekrényt, úgy tetszett, mintha a szalonban ott állna a művész a maga testi 
valóságában, kezében a kotta, és úgy énekelne. Bravúros operaáriát adott elő anyanyelvén - eh, il 
barbiere di qualita, di qualita! Figaro qua, Figaro la, Figaro, Figaro, Figaro! A hallgatóság nem 
győzte kacagni falzettbe átcsapó parlandó-ját, a medveerejű hang meg a nyelvtörően pergő 
beszédkészség ellentétét. Hozzáértők az énekes frazírozását, lélegzettechnikáját is követhették és 
bámulhatták. Mint az olasz da capo-ária ellenállhatatlan mestere, virtuóza, az utolsó előtti hangot, a 
záró tonika előtt, úgy tartotta ki - minden bizonnyal a rivaldáig előrelépve
s kezét a levegőbe emelve -, hogy hallgatói már a vége előtt hangos éljenzésben törtek ki. 
Nagyszerű volt. De még egyéb is következett. Egy kürt népdalváltozatokat játszott szépen, 
óvatosan. Egy szoprán énekesnő a Traviatá-ból csattogott, trillázott, sztakkatózott el egy áriát bájos 
hűvösséggel és pontossággal. Egy világhírű hegedűs szelleme mintegy fátylak mögött eljátszotta 
Rubinstein egyik románcát, a zongorakíséret szárazon csengett, mint a spinét. Harangszó, hárfa-
glissando, trombitaharsogás, dobpergés tört elő a halkan fortyogó csodaszekrényből. Végül 
tánclemezeket tettek föl. Még a legújabb importzene egy-egy mutatványszáma is felbukkant, az 
egzotikus kikötőbeli csapszékhangulatot idéző tangó, mely arra volt hivatva, hogy a bécsi valcerből 
nagypapatáncot csináljon. Két pár már tudta a divatos figurákat, s bemutatta a szőnyegen. Behrens 
visszavonult, miután kioktatta a vendégeket, hogy minden tűt csak egyszer használjanak, és a 
lemezekkel bánjanak úgy, mint a hímes tojással". Hans Castorp kezelte a gépet. Hogyhogy éppen ő?�  
A következőképpen adódott. Halkan, de erélyesen lépett fel azokkal szemben, akik a tanácsos 
visszavonulása után kezükbe akarták venni a tű- és lemezcserét, az áram be- és kikapcsolását. 



Engedjék meg, hogy én csináljam!" - mondotta, és félretolta őket, amazok pedig egykedvűen�  
félreálltak, egyrészt, mert Hans Castorp úgy viselkedett, mint aki kitűnően ért ehhez a 
mesterséghez, másrészt meg azért, mert nem is nagyon vágytak rá, hogy az élvezet forrásánál 
tevékenykedjenek, hanem szívesebben hagyták magukat kényelmesen, felelőtlenül megvendégelni, 
amíg meg nem unják. Nem úgy Hans Castorp. Amíg a tanácsos bemutatta az új szerzeményt, 
szerényen a háttérbe húzódott, nem nevetett, nem nyilvánította zajosan tetszését, de feszült 
figyelemmel követte a produkciót, s ahogy alkalomadtán szokta, két ujjal csavargatta egyik 
szemöldökét. A közönség mögött állva, többször is izgatottan helyet változtatott, átment a 
könyvtárszobába, hogy onnét füleljen, később pedig kezét hátrakulcsolva megállt Behrens mellett, 
elzárkózó arccal meredt a szekrényre, s figyelte egyszerű kezelését. Valami megszólalt benne: 
Vigyázz! Új korszak kezdődik! Ez neked szól!" Új szenvedély, varázslat, szerelem terhét sejtette�  
meg. Így érzi magát a síkföldi ifjú, amikor rápillant egy leánykára, és Ámor horgas nyila váratlanul 
egyenest a szíve közepébe talál. És nyomban féltékenység irányította minden lépését. Közös 
tulajdon legyen a szekrény? A bágyadt kíváncsiságnak sem joga, sem ereje a birtokláshoz.
- Engedjék meg, hogy én csináljam! - szólt halkan, elszántan, és a többiek szívesen belenyugodtak. 
Még egy kicsit táncoltak a könnyű fajsúlyú darabkákra, amelyeket Hans Castorp leforgatott, azután 
még egy énekszámot kívántak, egy operaduettet, a fülbemászó, bájos barcarolát a Hoffmann meséi-
ből, aztán Hans Castorp becsukta a gép födelét, és a vendégsereg fecsegve, lohadó izgalommal 
elvonult pihenni, fekvőkúrázni. Hans Castorp csak erre várt. Mindent úgy hagytak, ahogy volt, 
szanaszéjjel - a nyitott tűtartó szelencéket, az albumokat, lemezeket. Ez jellemző volt rájuk. Hans 
Castorp színleg csatlakozott hozzájuk, de már a lépcsőn lopva elhagyta Őket, visszament a 
társalgóba, becsukta az összes ajtókat, és ott maradt fél éjszakán át, foglalatosságba merülve. 
Tüzetesen megvizsgálta az új szerzeményt, zavartalanul végiglapozta a hozzátartozó kincsesbányát, 
a nehéz albumok tartalmát. Tizenkét album volt, kétféle nagyságú, s mindegyikben tizenkét-tizenkét 
lemez; a sűrű vésett körökkel borított fekete korongok nagyobb része kétoldalas volt, vagy azért, 
mert a reá fölvett zenemű mindkét oldalát igénybe vette, vagy azért, mert sok lemezre két 
különböző művet vettek fel - s így ez a csodálatos lehetőségek eleinte nehezen áttekinthető, 
valósággal szédítő tárházának bizonyult. Hans Castorp jó két tucatnyit eljátszott, s nehogy zavarja a 
ház nyugalmát, nehogy meghallják az éjszakában, bizonyos fajta hangerőt tompító, halkan játszó 
tűket használt hozzá; de ez alig nyolcadrésze volt annak, ami mindenfelől csábítón kínálkozott. 
Aznap estére be kellett érnie annyival, hogy végignézve a címkéket, a körkörös vésetek egy-egy 
példányát próbaképpen megszólaltassa a szekrényben. A kemény kaucsuklemezek szemre csupán 
középső színes címkéjükkel különböztek, semmi egyébbel. Egyik olyan volt, mint a másik, 
közepéig vagy nem egészen a közepéig koncentrikus körök borították sűrűn; és mégis, ezek a finom 
vonalak mindenféle rendű és rangú muzsikát, a zeneművészet minden régiójából való ihletések 
eredményét rejtette magában, tökéletes kivitelben. Volt ott egy sereg nyitány meg tétel a 
szimfonikus zene fenséges szféráiból, híres zenekarok előadásában, melyeknek karmesterét is 
megnevezte a címke. Azután dalok hosszú sora, zongorakísérettel adták elő őket a világ nagy 
operaházainak tagjai; e dalok közt volt olyan, amely egyéni művészet tudatos, magasrendű terméke, 
de volt egyszerű népdal is, végül akadt közte olyan dal is, amely a két műfaj közt mintegy a 
középen áll, amennyiben egyéni művészet terméke, de a nép szellemében fogant, őszinte, egyszerű, 
mély érzés sugallta - műnépdal", ha szabad így kifejezni, s ha a mű" szócska nem sérti e dalok� �  
bensőséges jellegét; egyet ezek közül Hans Castorp gyerekkora óta jól ismert, most azonban 
különösen megszerette, sokféle vonatkozásból táplálkozó, titokzatos szeretettel - de erről majd a 
maga idején szólunk. Mi volt még, vagy helyesebben: mi nem volt? Felvonult az operamuzsika 
világa. Ünnepelt énekesek és énekesnők nemzetközi kara, tapintatosan háttérbe vonuló 
zenekarkísérettel, latba vetette hangjának iskolázott istenadományát, hogy áriákat, duetteket, 
együtteseket, egész jeleneteket adjon elő a zenés színház különböző tájairól és korszakaiból, a 
könnyűvérű, mégis szárnyaló szenvedélyű déli szépség köréből, német népi koboldok és démonok 
világából, a francia
nagy- és komikus opera remekeiből. Véget ért-e ezzel felsorolásunk? Ó, nem! Következett a 
kamarazene, a triók és vonósnégyesek sorozata, hegedű, gordonka, fuvola szólószámai, 



hangverseny-énekszámok hegedű- vagy fuvolakísérettel, végül zongoraszólók - nem is említve a 
könnyű fajsúlyú szórakoztató zenét, kuplékat, kis szalonzenekarok bravúros mutatványait, amelyek 
durvább tűt kívántak előadásukhoz. Hans Castorp mindezt átnézte, rendezte, magános 
tevékenykedése közben kis részben átadta a zeneszekrénynek, amely hangzó életre keltette. 
Felhevült fejjel tért aludni, olyan késői órán, mint amikor Pieter Peeperkornnal, fenséges emlékű 
tegeződőtestvérével első dőzsölésüket rendezték, és kettőtől hétig a varázsszekrényről álmodott. 
Látta álmában, ahogy a forgó korong középső csapja körül kering, láthatatlanná tévő gyorsasággal s 
amellett nesztelenül, mozgása nemcsak körbe-karikába vitte sebesen, hanem sajátságos módon 
oldalozva hullámzott, a tűhordozó csuklós kar, mely alatt forgott, ezáltal rugalmasan, lélegzőn 
lebegett, s ez - úgy képzelte az ember - nagymértékben szolgálta a vonósok vibrató-jának, 
portamentó-jának meg az emberi hangnak a visszaadását; ámde álomban éppen úgy, mint ébren, 
teljességgel érthetetlen maradt, hogy egy hajszálfinom rovátka utánarajzolása egy akusztikai 
rezonanciaszekrény fölött, egyetlen kicsiny rezgő hártya segítségével hogyan tudja újjáteremteni a 
gazdagon összetett hangtestet, amely az alvó lelki fülét betöltötte. Kora reggel lesietett a társalgóba, 
már a reggeli előtt, ölbe tett kézzel üldögélt egy karosszékben, s egy csodálatos bariton hangot 
énekeltetett a szekrényből, hárfakísérettel: Ha körülnézek itt e nemes körben..." A hárfa teljesen�  
természetesen hangzott, hamisítatlan, csorbítatlan hárfajáték áradt a szekrényből a duzzadó, lehelő, 
artikuláló emberi hang mellett - mindenképpen bámulatba ejtő! És gyengédebbet képzelni sem 
lehetett, mint azt a duettet egy modern olasz operából, amelyet Hans Castorp azután föltett; semmi 
sem lehetett andalítóbb, mint az albumokban sokszorosan képviselt világhírű tenorista meg egy 
üvegcsengésű, édes szoprán hangocska szerény, meghitt közeledése - mint a tenor Da mi il braccio,�  
mia picciná"-ja és az egyszerű, édes, tömör kis dallamfrázis, amellyel a szoprán válaszolt. Hans 
Castorp összerezzent, amikor mögötte nyílt az ajtó. A tanácsos nézett be, sebészköpenyben, megállt 
egy pillanatra az ajtóban, zsebéből a hallgatócső kandikált ki, keze a kilincsen nyugodott: 
odabólintott a zenei laboránsnak, aki vállán át viszonozta a köszöntést, majd a főnök kék orcája, 
féloldalasan felhúzódó bajuszkája eltűnt a becsukódó ajtó mögött, és Hans Castorp figyelme 
visszatért láthatatlan, andalító hangú szerelmes párocskájához. Később, a nap folyamán, ebéd után, 
vacsora után, hallgatói is voltak, váltakozó közönsége - ha őt magát nem tekintjük annak, hanem az 
élvezet szolgáltatójának. Hans Castorp maga erre a felfogásra hajlott, és a ház társasága hozzájárult 
annyiból, hogy kezdettől belenyugodott Hans Castorp önhatalmú gondnokságába. Ez nekik 
semmibe sem került, mert ha felületes elragadtatással hallgatták is a tenor félisten tündöklő, 
pompázó bravúrját, mikor világboldogító hangját szenvedélyes, mesteri kantilénákban ontotta az 
emberiségre, s ha hangos szóval fejezték is ki ezt az elragadtatásukat: hiányzott belőlük a szeretet, 
és ezért szívesen átengedték a gondoskodást annak, aki hajlandó volt magára vállalni. Hans Castorp 
tartotta rendben a lemeztárat, az albumok tartalmát felírta a bekötőtábla belső oldalára, s így minden 
zenedarab kívánságra, felszólításra azonnal kéznél volt; ő kezelte a hangszekrényt is, egykettőre 
gyakorlott, pontos és finom mozdulatokkal. Mit is tettek volna a többiek? Tevékenységük kimerült 
volna abban, hogy meggyalázzák a lemezeket, használt tűvel koptassák, szertehagyják a székeken, 
és otromba tréfát űzzenek a készülékkel, egy nemes műalkotást száztízes tempóban és 
hangmagasságban pörgessenek, vagy zérusra állítsák a mutatót, úgyhogy az eredmény hisztériás 
nyivákolás vagy pincehangú morgás... Mindezt már meg is tették. Betegek voltak, mégis durva 
lelkűek. Ezért Hans Castorp egy idő múlva már a zsebében hordta a szekrényke kulcsát, amelyben a 
tűket, albumokat tárolták, tehát őt kellett hívni, ha a többiek zenére áhítoztak. Legjobb órái későn, 
az esti társas élet befejeztével, a tömeg elszéledése után következtek. Olyankor lenn maradt a 
társalgóban, vagy titokban visszalopózott, és egyedül muzsikált késő éjszakáig. Attól, hogy a ház 
nyugalmát megzavarja, kevésbé kellett tartania, mint eleinte hitte, mert a szellemmuzsika hordereje 
csekélynek bizonyult: amilyen csodálatos hatást keltettek a rezgések keletkezési pontjuk közelében, 
tőle távolodva olyan hamar elfáradtak, lévén erőtlenek és csalóka hatalmúak, mint minden kísértet. 
Hans Castorp egyedül volt négy fala közt a szekrény csodáival, a hegedűfából készült takaros kis 
fekete koporsó vagy templomocska kivirágzásával; ott ült kitárt kétszárnyú ajtaja előtt, kezét 
összekulcsolva, fejét vállára hajtva, száját eltátva, és fürdött a szép hangok özönében. Nem látta az 
énekeseket és énekesnőket, akiknek hangjában gyönyörködött; emberi formájuk Amerikában, 



Milánóban, Bécsben, Szentpétervárott tartózkodott - ám tartózkodjék, mert Hans Castorp a legjobb 
részüket élvezte, hangjukat, és megbecsülte ezt a tisztulást vagy absztrakciót, mely mégis eléggé 
érzéki maradt ahhoz, hogy a túlságos személyi közelség hátrányai nélkül bizonyos emberi 
kapcsolatot teremthessen, kivált ha honfitársairól, németekről volt szó. Megkülönböztette a 
művészek kiejtését, tájszólását, szorosabb hovatartozását, hangjuk színezete elárult egyet-mást az 
egyén lelki alkatáról, és abból, hogy a szellemi hatás lehetőségeit hogyan használták ki vagy 
mulasztották el kihasználni, következtetni lehetett intelligenciájuk fokára. Hans Castorp 
bosszankodott, ha ezen a téren hiányosságot észlelt. Akkor is szenvedett és ajkába harapott 
szégyenében, ha a technikai visszaadásba tökéletlenség csúszott be, tűkön ült, ha egy sokszor 
játszott
lemez folyamán egy-egy magasabb hang élesen vagy recsegve szólt, ami főleg a kényes női 
hangoknál könnyen megesett. De hát ebbe is beletörődött, mert nincs szerelem szenvedés nélkül. 
Néha úgy hajolt a lélegzőn forró, keringő szerkezet fölé, mintha orgonabokrétát szagolgatna, feje 
hangfelhőbe burkolózva; máskor a karmester uralkodói boldogságát kóstolgatta, a nyitott szekrény 
előtt állt, és fölemelt kezével beintette a trombitát. Gyűjteményében voltak kedvencei, hangszeres- 
meg énekszámok, amelyeket nem győzött elégszer meghallgatni. Nem álljuk meg, hogy fel ne 
soroljuk őket. A lemezeknek egy kicsiny csoportja annak a pompázatos, túláradóan dallamos 
operának zárójeleneteit tartalmazta, amelyet Settembrini úr nagy honfitársa, az olasz drámai 
muzsika nagymestere szerzett a múlt század második felében, ünnepélyes alkalomból, a népeket 
összekapcsoló technika egy hatalmas alkotásának átadására, egy keleti uralkodó megbízásából. 
Hans Castorp körülbelül tisztában volt mindezzel, nagy vonásokban ismerte Radames, Amneris és 
Aida sorsát, akik olaszul zengtek feléje a szekrényből, és így többé-kevésbé megértette, amit 
énekeltek: a hasonlíthatatlan tenor, a fejedelmi alt, terjedelme közepe táján csodálatosan megtörő 
hangjával, meg az ezüst szoprán; nem értett meg minden szót, de egyes szavakat megértett a helyzet 
ismeretében és a helyzettel való együttérzéséből, s ez a bizalmas együttérzése nőttön-nőtt, minél 
többször játszotta le a négy vagy öt lemezt, s végül valóságos szerelemmé fokozódott. Először 
Radames és Amneris magyarázkodnak: a királylány maga elé vezetteti a megkötözött rabot, akit 
szeret, és szenvedélyesen vágyott volna megmenteni a maga számára, noha a barbár rabnő kedvéért 
elárulta hazáját és becsületét - bár, mint Radames mondja, szándéka tiszta volt". Tiszta szándéka�  
azonban mit sem segít terhelt helyzetén, mert bűne világos, mint a nap, és ennek következtében az 
egyházi bíróság ítélkezik fölötte, melytől idegen minden emberi, és bizonyára nem sokat 
teketóriázik majd vele, ha az utolsó pillanatban meg nem gondolja magát, és meg nem ígéri, hogy 
lemond a rabnőről, és a töréses hangú királyi alt karjaiba veti magát, aki ezt tisztán akusztikus 
szempontból olyannyira megérdemelné. Amneris meghatóan igyekezett meggyőzni a szép hangú, 
ámde tragikusan elvakult és az élettől elforduló tenort, aki azonban mindig csak Ne várd ezt"-tel és�  
Híábá"-val válaszolt, amikor az alt kétségbeesett könyörgéssel ostromolta, hogy mondjon le a�  
rabnőről, mert élete forog kockán. Ne várd ezt!" - Nos hát, még egyszer: ó, mondj le róla!..." -� �  
Hiába!" Halálra szánt elvakultság, forró szerelmi bánat egyesült e páros énekben, mely gyönyörű�  
volt, de reménytelen. Végül Amneris jaj kiáltásaival kísérte az egyházi bíróság vérfagyasztón 
ünnepélyes szózatait, melyek a mélyből hangzottak tompán, s amelyekben a szerencsétlen 
Radamesnek immár semmi része sem volt. Radames! Radames!" - zengte a főpap szigorúan, és�  
kemény szavakkal tárta szeme elé hazaárulása bűnét. Tisztázd magad!" - követelték karban a papok.�
S mivel a főpap joggal mutatott rá, hogy Radames hallgat, tompa egyhangúsággal marasztalták el 
árulásban. Radames! Radames! - kezdte ismét az elöljáró. - Vádolva vagy, hogy a tábort elhagytad�  
orvul, szökni készen..." Tisztázd magad!" - zengte ismét a kórus. És az erősen elfogult elöljáró�  
másodszor is megállapította: íme, hallgat", s így a bírák hangja ismét csatlakozott az övéhez az�  
ítéletben: Árulás!" Radames! Radames! - hangzott harmadszor is a kérlelhetetlen vádló szava. -� �  
Megszegve szent esküd, hűtlen eladtál királyt és hazát!" - Tisztázd magad!" - hangzott harmadszor�  
is. És Árulás!" - állapította meg visszavonhatatlanul, elborzadva a papság, miután figyelmeztették,�  
hogy Radames ezúttal is mélyen hallgat. Így hát nem maradhatott el az elmaradhatatlan: a kar, mely 
hangban mindjárt együtt maradt, kihirdette a bűnösnek megérdemelt büntetését: végzete beteljesült, 
az átkozottak halálával hal, élve eltemetik a haragvó istenség szentélye alatt levő sírboltba. Amneris 



felháborodását a papi kegyetlenség miatt a hallgatónak saját erejéből kellett elképzelnie, mert a 
felvétel itt megszakadt, Hans Castorpnak lemezt kellett cserélnie; csendes, pontos mozdulatokkal, 
mintegy szemlesütve végezte ezt, és amikor ismét visszaült hallgatni, már a melodráma utolsó 
jelenete hangzott feléje: Radames és Aida záró kettőse, melyet sziklasírjuk mélyén énekeltek, míg 
fejük fölött bigott, kegyetlen papok szolgálták istenüket a szentélyben, tompa mormolással, kezüket 
széttárva... Tu - in questa tómba?" [19] - zengte Radames szívbe markoló, édes és mégis hősies�  
hangja ijedten, elragadtatva... Igen, szerelmese, akiért feláldozta becsületét és életét, megtalálta 
hozzá az utat, idelenn várt reá, bezáratta magát, hogy vele együtt haljon meg, és a magános éjszakai 
hallgatót voltaképp azok a dallamok rendítették meg lelke mélyéig, amelyeket ebben az ügyben 
váltottak, illetőleg amelyekben hangjuk egyesült, az odafenn folyó vallási szertartás tompa 
morajlása mellett - megrendítették a körülményekre való tekintettel csakúgy, mint zenei kifejező 
erejük folytán. A mennyekről volt szó e dallamokban, de maguk a dallamok is mennyeiek voltak, és 
mennyeien adták elő őket. A dallamvonal, melyet Radames és Aida hangja külön-külön, majd 
egyesülve húzott meg újra és újra, telhetetlenül, ez a tonika és domináns körül játszadozó, egyszerű, 
átszellemült görbe, amely az alaphangról hosszú, kitartott vezérhangra emelkedett, félhanggal az 
oktáv alá, majd az oktáv futó érintése után a kvintbe kapaszkodott - ennél a dallamvonalnál, úgy 
érezte hallgatónk, még sosem hallott átszellemültebbet, megrendítőbbet életében. De a puszta 
hangzásba kevésbé szerelmesedett volna bele, ha nincs az alaphelyzet, amely igazán fogékonnyá 
tette lelkét a dallamból áradó édesség iránt. Milyen szép, hogy Aida csatlakozott az elveszett
Radameshez, hogy mindörökre megossza vele síri sorsát! Igaz, az elítélt tiltakozott a bájos ifjú élet 
feláldozása ellen, de gyengéd, kétségbeesett felkiáltásából - No, no! Troppo sei bella!" [20] - mégis�  
kiérzett. milyen boldoggá teszi a végső egyesülés azzal, akiről azt hitte, hogy már sosem látja 
viszont, és Hans Castorpnak nem kellett nagyon megerőltetnie képzelőerejét, hogy vele tudja érezni 
boldogságát, háláját. Amit azonban végső soron érzett, értett és élvezett, mialatt összekulcsolt 
kézzel ült, és a kis fekete zsalura meredt, melynek réseiből mindez kivirult, az a zene, a művészet, 
az emberi lélek győzelmes idealitása volt, amely fenségesen és megcáfolhatatlanul megszépíti a 
valódi dolgok közönséges borzalmát. Csak el kellett képzelni, hogy józanul nézve mi történik 
tulajdonképpen! Két élve eltemetett ember tüdeje megtelik bányaléggel, együtt vagy - ami még 
rosszabb - egymás után meghalnak éhen, szörnyű görcsök közepette, azután pedig a feloszlás végzi 
el testükön elmondhatatlan munkáját, míg a végén két csontváz fekszik a boltozatban, s 
mindegyiknek édesmindegy lesz, hogy egyedül vagy másodmagával hever-e ottan. Ez volt az ügy 
valóságos, tárgyi oldala, teljesen független minden egyébtől, mellyel azonban a szív idealizmusa 
mit sem törődött - melyet a szépség és a muzsika szelleme diadalmasan elhomályosított. Radames 
és Aida operai lelke számára nem létezett a reálisan előttük álló jövő. Hangjuk unisono lendült fel 
az átszellemült vezérhangig, bizonygatván, hogy most tárul ki előttük a mennybolt, s vágyakozásuk 
előtt felragyog az örökkévalóság fénye. A szépítés vigasztaló ereje hallatlanul jót tett a hallgatónak, 
sokban hozzájárult ahhoz, hogy kedvenc műsorának ez a száma olyannyira szívügye volt. Ennek a 
műnek borzalmát és megdicsőülését egy másik kompozíció hangjainál szokta kipihenni, amely 
rövidebb volt ugyan, de tömény varázslat áradt belőle; sokkal békésebb tartalmú volt, mint az első, 
valójában idill, de rafinált idill, a legújabb zeneművészet takarékos és kifinomult eszközeivel festve 
és megalkotva. Ez a francia eredetű szimfonikus prélude zenekarra íródott, énekhang nélkül, 
modern viszonyokhoz képest viszonylag kis zenekarra, ám a modern hangszerelés minden hájával 
meg volt kenve, s így fölöttébb alkalmas volt rá, hogy álomba ringassa a lelket. Hans Castorp a 
következőt álmodta hozzá: tarka csillagvirággal telehintett, verőfényes réten fekszik hanyatt, feje 
kis hanton pihen, egyik lábát kissé felhúzza, és a másikat ráfekteti - de bakkecske-láb volt, amit 
keresztbe rakott. Ujjai - csak úgy, a maga szórakoztatására, mert egyes-egyedül van a réten - kicsiny 
fafúvóhangszeren, afféle klarinéton vagy pásztorsípon matarászgat, amelyet szájában tart; békés, 
nazális hangokat csalogat ki belőle, egyiket a másik után, ahogy épp adódnak, mégis ügyes 
dallammá fűződve. Így szálldogál a gondtalan dunnyogás a mélykék ég felé, s az ég alatt magányos 
nyírfák, kőrisek szélben lebegő finom lombja villódzik a napfényben. De a csendes, felelőtlen, 
félig-meddig dallamos dudorászás nem sokáig marad egyetlen hang a magányban. Bogarak 
zümmögése a felhevült levegőben a pázsit fölött, a napsütés maga, a könnyű szellő, a fák imbolygó 



csúcsa, a lomb csillogása - az egész enyhén hullámzó békességes nyári nap mind-mind változatos 
hangzatokká lett, melyek az együgyű furulyázásnak egyre változó, mindig meglepően választott 
harmonikus értelmezést adtak. A szimfonikus kíséret olykor háttérbe szorult, elhallgatott; de a 
kecskebak-lábú Hans tovább furulyázott, és naiv, egyhangú játékával újra előcsalogatta a természet 
választékosan színezett hangvarázsát, mely egy utolsó elhallgatás után édesen dagadva túlnőtt 
önmagán, egymás után bevágó, egyre új, egyre magasabb hangszereken szólalt meg, és egy röpke 
pillanatra, melynek gyönyörteljes, tökéletes önelégültsége azonban az örökkévalóságot hordozta 
magában, elnyerte addig visszafojtott teljességét. A fiatal faun boldog volt ott a nyári réten. Itt nem 
volt semmiféle Tisztázd magad!", semmi felelősség, sem papi vértörvényszék a fölött, aki�  
megfeledkezett a becsületről, és elveszett a világ számára. Itt maga a feledés uralkodott, áldott 
mozdulatlanság, az időtlenség ártatlansága: jó lelkiismerettel űzött léhaság volt ez, kívánatos 
apoteózisa a nyugati tevékenységi kényszer kategorikus tagadásának; éjszakai zenehallgatónk az 
ebből eredő megnyugvásért tartotta olyan sokra ezt a lemezt. Volt azután még egy harmadik... 
Azazhogy ez megint több összetartozó, folytatásos lemez volt, három vagy négy, mert a benne 
előforduló tenorária egymaga egy közepéig sűrűn meggyűrűzött lemezoldalt foglalt el. Megint 
francia mű volt, részlet egy operából, amelyet Hans Castorp jól ismert, többször is látta, hallotta 
színpadon, és cselekvényére egyszer még célzott is egy beszélgetés - méghozzá sorsdöntő 
beszélgetés során... A második felvonás spanyol kocsmája volt a szín, kendőkkel díszített, szedett-
vedett, mór stílusú tágas, teremszerű helyiség. Carmen meleg, kissé érdes, de tüzes és megnyerő 
hangja kijelentette, hogy táncolni akar a kis őrmesternek, s már hallatszott is kasztanyettje 
csattogása. Ugyanabban a pillanatban azonban a távolban trombitaszó harsant fel, ismétlődő katonai 
kürtjel, amire a kis őrmester izgatottan fölfigyelt. Csak egy percig ne folytasd" - kiáltotta, és fülét�  
hegyezte, mint a ló. Miért? - kérdezte Carmen. - Miért, ha szabad?" - Nem érted, angyalom?" -� �  
kiáltotta a kis katona meglepetten, hogy Carmen nem érti meg azonnal úgy, mint ő. Hiszen ez a 
kaszárnyai kürtjel, takarodóra hív. Nekem e hang parancsol" - mondotta operai stílusban. De a�  
cigánylány ezt sehogy sem értette, nem is akarta megérteni. Annál jobb, mondta félig értetlenül, 
félig pimaszul: akkor nem is kell a kasztanyett, az ég maga küld neki muzsikát, így tehát: tralalalá! - 
a kis katona magánkívül volt. Csalódása, fájdalma háttérbe szorult igyekezete mögött, hogy 
megmagyarázza a lánynak, miről van szó, s hogy a világnak semmilyen szerelme sem szállhat 
szembe ezzel a jellel. Hogyan lehetséges,
hogy nem érti meg ezt a megdönthetetlen alapigazságot? Annyit jelent, hogy innen rögtön válni�  
kell!" - kiáltotta, s kétségbeesett a cigánylány értetlenségén, mely kétszeresen nehezítette szívét. 
Hallani kellett, hogy Carmen erre mit művelt! Felfortyant, lelke mélyéig felháborodott, hangja merő 
sértődött, kijátszott szerelem volt, legalábbis így mutatta magát. Haza szól a hívás?" És az ő szíve,�  
Carmen szíve? Carmen gyengéd, jóságos szíve, amely gyengeségében - igen, megvallja, pillanatnyi 
gyengeségében! - hajlandó lett volna rá, hogy a kis katonát dallal, tánccal elszórakoztassa? 
Tratatatá! - és vad gúnnyal emelte szájához kezét, hogy a trombitát utánozza. - Tratatatá!" Ennyi�  
elég, és a fajankó máris felugrik, és haza akar menni. Nos, menjen! Itt a sisakja, kardja, tarsolya! 
Takarodjék, takarodjék haza a kaszárnyába! - A kis katona irgalomért könyörgött. De Carmen 
tovább folytatta ádáz gúnyolódását, megjátszotta, hogy ő az, aki a kürtszóra elveszíti azt a csepp 
eszét. Tratatatá, takarodó! Szentséges Isten, vigyázzon, mert még elkésik! Siessen, takarodóra 
hívják, és most, persze, felugrik, mint a bolond, abban a pillanatban, amikor ő, Carmen, táncolni 
akar neki! Hát ennyit ér a szerelme! Kínos helyzet. Sehogy sem értette. A cigánylány nem tudta, 
nem akarta megérteni. Nem akarta - mert dühében, gúnyolódásában kétségtelenül volt valami, ami 
túlnőtt a percen, a személyes viszonylaton: gyűlölte, ősellenségnek érezte azt a princípiumot, amely 
a kornéták vagy spanyol kürtök hangján szólította a szerelmes kis katonát, és vele született, 
ellenállhatatlan, személy fölötti becsvágy sarkallta, hogy legyőzze ezt az elvet! Igen egyszerű 
eszközzel rendelkezett erre a célra: azt állította, ha a katona elmegy, akkor nem szereti őt, márpedig 
Jósé odabenn a szekrényben ezt nem bírta hallani. Kérlelte Carment, engedje szóhoz jutni. A lány 
nem akarta. Akkor Jósé rákényszerítette; ádázul komoly pillanat volt ez. A zenekarban végzetes 
hangok szólaltak meg, komor, fenyegető motívum, amely - mint Hans Castorp tudta - végighúzódik 
az egész operán, a katasztrofális végkifejlésig; s ugyanez a motívum vezette be a kis katona áriáját 



is, az új lemezen, amelyet most föl kellett tenni. Bűvös erő volt e virágban..." Jósé gyönyörűen�  
énekelte; Hans Castorp néha külön is föltette, a jól ismert összefüggésből kiragadva, és mindig a 
legnagyobb odaadással hallgatta. Tartalmilag nem sokat mondott az ária, de könyörgő érzelmi 
mondanivalója rendkívül megható volt. A kis katona a virágról énekelt, amelyet Carmen 
ismeretségük elején odavetett neki; ez a virág volt egyetlen vigasza a súlyos fogságban, amelybe 
őmiatta került. Megrendülten vallotta meg: egy-egy pillanatig átkozta a sorsot, amiért megengedte, 
hogy valaha is szemtől szembe lássa Carment. De utána nyomban keservesen megbánta a 
káromlást, és térden állva könyörgött Istennek a viszontlátásért. Ah, megigéz..." - mondta, és ez az�  
Ah" ugyanazon a magas hangon szólt, amelyen közvetlenül előtte a Láthatni, ó, Carmen, szép� �  
arcodat" szövegű sor kezdődött (és most a zenekari kíséret kifejtette mindazt a hangszeres varázst, 
ami csak alkalmas volt rá, hogy a kis katona fájdalmát, vágyakozását, elvesztett gyengédségét, édes 
kétségbeesését érzékeltesse). - Ah, megigéz arcodnak fénye" - dalolta, Carmen ott állt a szeme előtt�  
a maga teljességgel észbontó szépségében, és Jósé csak azt az egyet érezte mindennél világosabban, 
hogy egy édes pillantás reménye" (a reménye" utolsó szótagjára zokogó előke jutott) örökre� �  
megpecsételi sorsát. Porba hull szívem büszkesége" - énekelte kétségbeesetten egy visszatérő s a�  
zenekarban még egyszer önállóan megismétlődő dallamra, amely az alaphang köré fonódva 
emelkedett, és onnét bensőségesen borult le az alsó kvintre. Tudd meg, Carmen" - bizonygatta�  
elcsépelten, fölöslegesen, de a lehető leggyengédebben, ugyanarra a dallamra, majd végigment a 
hangsoron a hatodik fokig, s ott hozzátette: Nélküled nem kell a világ", majd tíz hanggal lejjebb�  
szállt, és ott megtette megrendült vallomását: Imádlak én!" Vallomása kicsengését változón�  
harmonizált, hosszan kitartott vezérhang késleltette fájdalmasan, mielőtt az utolsó szótag az 
előzővel a tonika-akkordban olvadt fel. Igen, igen" - sóhajtott Hans Castorp búsan, hálásan, és�  
föltette még a finálét is, ahol mindenki gratulált Jósénak, hogy a tiszttel való összetűzése most már 
végképp elvágta a visszavezető utat, és mindenképpen dezertálnia kell, amint ezt Carmen, a kis 
katona legnagyobb megrökönyödésére, már többször követelte. Kövess, kövess a nyílt szabadba, Jer 
mivelünk ki a hegyekbe! - zengték kórusban, Hans Castorp tisztán értette a szavakat. Ragyog az ég, 
szabad a pálya, A világ a miénk... És miénk a lét koronája, A szabadság! Igen, igen!" - sóhajtott fel�  
újra, és áttért egy negyedik, nagyon kedves és szívhez szóló zeneműre. Nem a mi hibánk, hogy ez is 
francia szerző műve volt, valamint az sem a mi számlánkra írandó, hogy ebben is katonai szellem 
uralkodott. Betétszerű szóló énekszám volt, az Ima" Gounod Faust-operájából. [21] Rendkívül�  
szimpatikus, derék személy lépett a színre, Valentinnek hívták, de Hans Castorp titokban más néven 
szólította, meghittebb, bánatosabb néven, melynek hordozóját nagymértékben azonosította a 
szekrényből megszólaló személlyel, noha emennek sokkal szebb volt a hangja. Erős, meleg bariton 
volt, s éneke három részből állt, két egymással rokon szélső versszakból, mely egyházi jellegű volt, 
szinte a protestáns korai stílusában íródott, meg egy hetykén lovagias, harcias, könnyed középső 
szakaszból, mely azonban szintén vallásos szellemű volt: ez volt benne éppen a franciásan katonás. 
Véres harcok hajnalán Válók tőled, szép hazám! - kezdte a láthatatlan énekes, és ebben a helyzetben 
fordult az egek urához, hogy oltalmazza ezalatt bájos, szép húgát. Háborúba indul, a ritmus 
megváltozott, vállalkozó merészség pattogott belőle, gondot, keservet vigyen el az ördög, ő, a 
láthatatlan, merészen, jámborul, franciásan szembeszáll az ellennel ott, ahol legforróbb a csata, 
legnagyobb a veszély. De ha Isten elszólítja
onnét a mennyekbe - dalolta -, akkor innét is oltalmazón néz le rád". A rád"-dal testvérhúgát� �  
szólította, de Hans Castorpot mégis lelke mélyéig felkavarta, és megrendülése nem hagyott alább az 
imádság végéig, amikor is a derék fiú odabenn a szekrényben zengő korál-akkordok kíséretére 
fohászkodott: És ha az Úr elszólít végül, Őrködve nézek rád az égből, Ó, drága Margit! Egyéb 
semmi különös nem volt ezen a lemezen. Mégis úgy véltük, meg kell említenünk, mert Hans 
Castorp annyira kedvelte, meg azért is, mert egy későbbi, különös alkalommal bizonyos szerepet 
játszott. Most azonban rátérünk Hans Castorp kedvencei csoportjának ötödik és utolsó darabjára; ez 
aztán már egyáltalán nem volt francia, hanem jellegzetesen, nagyon is német, nem operarészlet volt, 
hanem dal, ama dalok egyike, amelyek népiek és egyben egyéni remekművek, és éppen ez az 
egyben" nyomja rá szellemi, világszemléleti bélyegét... Minek kerteljünk? Schubert Hársfá-ja volt,�  
nem más, mint a jól ismert A ház előtt a kútnál". [22]�



Tenorista énekelte zongorakísérettel, ízléses és tapintatos fickó lehetett, mert egyszerű és mégis 
magasztos tárgyát okosan, finom zenei érzékkel és kiváló előadói művészettel kezelte. Amint 
tudjuk, ez a gyönyörű dal másképp hangzik a nép és a gyermekek ajkán, mint hangversenytermi 
alakjában. Amott többnyire leegyszerűsítik, s az első versszak dallamára éneklik végig a többit, 
eredetijében azonban a népszerű dallam már a második nyolcsoros strófában mollba variál, majd az 
ötödik sorban gyönyörűen visszatér a dúr hangnembe, a következő sikoltó szélvész"-nél meg a�  
födetlen főnél drámaian felbomlik, és csak a harmadik versszak utolsó négy sorában tér vissza, 
amely megismétlődik, hogy a dallam kiteljesülhessen. A melódia igazán lenyűgöző fordulata 
háromszor jelenik meg, mégpedig moduláló második felében, harmadszor tehát az utolsó félstrófa 
megismétlődésében. E hosszú bánat-úton..." Ez az elbűvölő fordulat, amelyet szavakkal meg sem�  
próbálunk érzékeltetni, a következő mondattöredékre épül: Sok drága dőre szót", S a szó fülembe� �  
csöng", Megejt a néma vágy", és a tenorista világos, meleg, okosan lélegző, itt-ott mértéktartó�  
zokogásba csukló hangja minden alkalommal a szépség annyi intelligens átérzésével énekelte, hogy 
hallgatójának elképzelhetetlenül a szívébe markolt, kivált, mivel a művész a hatást az a szívem�  
tiszta volt" és itt vár az enyhe csönd" soroknál alkalmazott bensőséges fejhangokkal is fokozta. A�  
megismétlődő utolsó sornál pedig - Itt vár a béke rád" - az itt vár"-t először teljes hanggal,� �  
vágyakozón dagadó mellel zengte, másodszor pedig halk üveghangon. Ennyit a dalról és 
előadásáról. Azzal biztatjuk magunkat, hogy az előbbiek során sikerült hallgatóinkkal 
megéreztetnünk, milyen bensőséges odaadással élvezte Hans Castorp éjszakai hangversenyei 
kedvenc számait. De az aztán a lehető legkényesebb vállalkozás, hogy kifejtsük, mit jelentett 
számára ez az utolsó szám, a hársfá"-ról szóló dal; rendkívül óvatos hangvételt igényel ez a�  
vállalkozás, másképp többet rontunk, mint amennyit használunk vele. Állítsuk fel ekképpen a tételt: 
valamely szellemi, vagyis jelentős tárgy éppen azért jelentős", mert túlmutat önmagán, mert�  
kifejezője, exponense valami szellemibbnek, általánosabbnak, egy érzés- és gondolatvilágnak, 
amely benne találja meg többé vagy kevésbé tökéletes jelképét: ezzel mérhető a szóban forgó tárgy 
jelentős volta. Továbbá egy ilyen tárgy szeretete magában is jelentős". Elárul valamit arról, aki a�  
jelképnek tekinthető tárgyat szereti, jellemzi viszonyát ahhoz az általánossághoz, ahhoz a világhoz, 
amelyet a tárgy jelképez, s amelyet ő tudva vagy öntudatlanul - vele szeret. Elhiszi-e olvasónk, 
hogy egyszerű hősünk ennyi meg ennyi esztendei hermetikus-pedagógiai fokozás után eléggé 
mélyen hatolt be a szellemi életbe, hogy tudatában legyen szeretete és szeretete tárgya jelentős�  
voltának"? Állítjuk, és előadjuk, hogy tudatában volt. A dal sokat jelentett neki, egy egész világot, 
mégpedig egy olyan világot, amelyet nyilván szeretett, másképp nem bolondult volna úgy bele 
helyettesítő jelképébe. Tudjuk, mit beszélünk, amikor azt állítjuk - talán kissé homályosan és 
érthetetlenül -, hogy sorsa másképp alakul, ha lelke nem annyira fogékony annak az érzelmi 
szférának, általános szellemi magatartásnak az ingerei iránt, amelyet a dal olyan titokzatosan, 
bensőségesen magába foglalt és kifejezett. Ám sorsa fokozásokat, kalandokat, bepillantásokat 
hozott magával, uralkodói gondokat vetett föl benne, s mindez megérlelte arra, hogy sejtelmes 
kritikával szemlélje ezt a világot, ennek a világnak - igaz - minden tekintetben csodálatos jelképét, 
irántuk való szeretetét, és mind a hármat lelkiismereti kételyekkel vizsgálja. Persze nem is konyít a 
szeretet dolgaihoz, aki azt hinné, hogy az efféle kételyek csorbítják a szerelmet. Ellenkezőleg: ezek 
adják meg igazi fűszerét, ezek fokozzák szenvedéllyé, olyannyira, hogy a szenvedélyt röviden 
kétkedő szerelemnek is nevezhetnők. És miben álltak Hans Castorp lelkiismereti és uralkodói 
kételyei? Miért hitte, hogy magasabb síkon tilalmas dolog szeretnie a bűbájos dalt és annak világát? 
És mi az a dal mögött álló világ, amely lelkiismereti sejtelmei szerint a tilalmas szerelem világa? A 
halál.
De hiszen ez nyilvánvaló téboly! Ez a csodálatos dal! Tiszta remekmű, mely a néplélek legszentebb 
mélyéből fakadt, drága kincs, a bensőséges, szeretetre méltó tisztaság ősképe! Minő csúf rágalom! 
Igen, igen, mindez nagyon szép, nyilván így beszél minden derék ember. És mégis: a halál áll e 
bájos műremek mögött. Olyan kapcsolat van a kettő között, amelyet lehet ugyan szeretni, de csak 
akkor, ha valaki uralkodói sejtelmei, töprengései során számot ad önmagának e szeretet tilalmas 
voltáról. Eredeti jellege szerint talán nem is halálvonzalom volt ez, hanem nagyon népszerű és 
életteljes valami, de aki szellemi értelemben vonzódik



hozzá, az már a halálhoz vonzódik; a vonzalom kezdetén jámborság, bensőséges érzés van, ezt 
senki sem tagadja, következményeiben azonban a sötétség eredményeibe torkollik. Mit nem képzel 
magában ez a Hans Castorp! - Hiába próbálnánk meggyőzni, nem hinné el nekünk az ellenkezőjét. 
A sötétség eredményei. Sötét eredmények. Spanyol feketébe öltözött, fodorgalléros inkvizítor-
hóhérszellem és emberellenesség, szerelem helyett kéj - mint a nyílt tekintetű jámborság 
eredménye. Hans Castorp igazán nem bízott meg föltétlenül Settembrini úrban, a literátusban, de 
emlékezett bizonyos oktatásra, melyben tiszta szellemű mentora valamikor réges-régen, hermetikus 
pályafutása legelején részesítette: Visszafordulás"-ról beszélt akkor Settembrini úr, visszafordulás"-� �
ról bizonyos világokba; és Hans Castorp tanácsosnak vélte, hogy ezt az oktatást némi fenntartással 
tárgyára vonatkoztassa. Settembrini úr ama visszafordulásijelenséget betegség"-nek nevezte,�  
pedagógus szelleme nyilván beteges"-nek látta magát a világképet, a szellemi korszakot, amelybe a�  
visszafordulás történt. Hogyan? Hans Castorp édes honvágydala, a lelki szféra, amelyhez tartozik, s 
e szféra szeretete - mindez betegség" volna? Semmiképpen! Kedélyesebbet, egészségesebbet�  
keresve sem lehetne találni. De olyan gyümölcs ez, amely ebben a pillanatban még friss és üde - 
még éppen az -, de rendkívüli mértékben hajlamos a rothadásra, a feloszlásra; a megfelelő 
pillanatban fogyasztva felüdíti a lelket, de a következő, meg nem felelő pillanattól fogva már 
rothadást és romlást terjeszt az élvező emberiségben. Az életnek ezt a gyümölcsét a halál nemzette, 
és halállal terhes. A lélek csodája, talán a legfőbb csoda a lelkiismeret nélküli szépség színe előtt, és 
e szépség áldását viseli, ám a felelősen uralkodó életszeretet, a szerves élet szeretete csak 
gyanakvással szemlélheti, nyomós okai vannak erre, és a lelkiismeret végső, megfellebbezhetetlen 
ítélete szerint önmagunk legyőzésével kell legyőznünk. Igen, önmagunk legyőzése - ez alighanem a 
veleje annak, hogy legyőzzük ezt a szeretetet, ezt a sötét következményekkel járó szellemi varázst! 
Hans Castorp gondolatai vagy inkább sejtelmes félgondolatai nagy magasságokban jártak, amikor 
éjnek idején magányosan ott ült takaros kis zenekoporsója előtt - magasabban jártak, mint amit 
ésszel fölért, alkimista módon felfokozott gondolatok voltak ezek. Erős, nagyon erős a szellemi 
varázs! Valamennyien a fiai voltunk, hatalmas tetteket vittünk véghez e földön, amikor szolgáltuk. 
Nem kell hozzá több lángész, csupán több tehetség, mint amennyi a hársfadal szerzőjében megvolt, 
hogy e szellemi varázs művészeként valaki óriási méretekre dagassza a dalt, és a világot leigázza 
vele. Valószínűleg még birodalmakat is lehet rá alapítani, földi, evilági, nagyon is evilági 
birodalmakat, haladásnak örvendező, durva és cseppet sem honvágytól kornyadozó birodalmakat - 
amelyekben a dal elektromos gramofonzenévé romlik. De a legjobbik fia alighanem mégiscsak az, 
aki leküzdésében tölti életét, és leküzdésébe hal bele, ajkán a szeretet új szava, amelyet még nem 
tud kimondani. Érdemes meghalni érte, érdemes meghalni a varázsdalért! De aki meghal érte, 
voltaképpen már nem is érte hal meg, hanem azért hős, mert az újért hal meg, szívében a szeretet és 
a jövő új szava... Ezek voltak tehát Hans Castorp kedvenc lemezei.
KÉTES JELENSÉGEK
Edhin Krokowski előadásai a tovatűnő esztendők során váratlan irányba terelődtek. A 
lélekboncolásra, az áloméletre vonatkozó kutatásai mindig némileg alvilágiak, katakomba-jellegűek 
voltak; újabban azonban a külvilág számára alig észrevehető enyhe átmenettel a mágikusba, 
titokzatosba csaptak át, s kéthetenkénti fejtegetései, ezek a prospektusban büszkén említett 
főattrakciók - melyeket szandálban, szalonkabátban tartott a terített asztalka mögött az étteremben, 
egzotikus, vontatott hanglejtéssel, a mozdulatlanul figyelő Berghof-közönség előtt -Ś, ezek az 
előadások immár nem álcázott szerelmi tevékenységről és a betegségnek tudatosított effektussá való 
visszaváltoztatásáról szóltak, hanem hipnózis és szomnambulizmus rejtélyeiről, telepátia, jósálom, 
clairvoyance vagy víziós látás jelenségeiről, a hisztéria csodáiról, s mindezek vitatása közben a 
filozófiai szemhatár annyira kitágult, hogy a hallgatók szeme előtt egyszer csak olyan rejtélyek 
derengtek föl, mint anyag és lélek, sőt lélek és élet viszonya - mert úgy tetszett, az élet titka jobban 
megközelíthető a beteges, a kísérteties útján, mint az egészség felől... Azért mondjuk ezt el, mert 
kötelességünknek tartjuk, hogy rápirítsunk a felületesen és elhamarkodottan ítélkezőkre, akik váltig 
állították, Krokowski doktor csupán azért fordult a természetfölötti rejtélyek felé, hogy megmentse 
előadásait a sivár egyhangúságtól - tehát pusztán szubjektív okokból. Így beszéltek a rágalmazók, 
mert ilyenek mindenütt akadnak. Igaz, a hétfői előadásokon az urak hevesebben rázták fülüket, mint 



valaha, hogy tisztábban halljanak, és Fraulein Levi jobban hasonlított a keblében óraművet rejtő 
viaszfigurához, mint valaha. De ez a hatás éppoly törvényszerű volt, mint a tudós szellemének 
fejlődése, amelyet bízvást mondhatunk következetesnek, sőt egyenesen szükségszerűnek. Kutatása 
mindigtől fogva az emberi léleknek azon a sötét, beláthatatlan területén mozgott, amelyet 
tudatalattinak neveznek, noha talán helyesebb lenne tudatfölöttinek nevezni, mivel e szférákból 
némelykor olyan tudás rémlik föl, amely messze meghaladja az egyén tudatos tudását, és 
elképzelhetővé teszi, hogy bizonyos kapcsolatok, összefüggések vannak az egyedi lélek legalsó,
sötét tájai meg egy mindentudó egyetemes lélek között. A tudatalattinak a szó eredeti értelmében 
occultus [23] birodalma csakhamar okkultnak bizonyul a szó ma használatos, szorosabb értelmében 
is, mert látszólag egyik forrása a jobb híján így nevezett jelenségeknek. De ez még nem minden. 
Aki az organikus betegség tüneteiben a tudatos lelki életből száműzött és hiszterizált effektusok 
művét látja, az elismeri a léleknek az anyagi világra kiható teremtő erejét - és ezt az erőt kénytelen a 
mágikus jelenségek második forrásának tekinteni. Mint a patológia idealistája, hogy ne is mondjuk: 
patologikus idealista, olyan gondolatmenetek kiindulópontjára kerül, amelyek rövid úton a lét 
problémájába torkollanak, vagyis: szellem és anyag viszonyának problematikájába. A materialista, a 
robusztus valóságon alapuló filozófia fia, a szellemi jelenségekben mindig csak az anyag 
foszforeszkáló termékét látja. Az idealista ezzel szemben az alkotó hisztéria elvéből kiindulva 
hajlamos, sőt elszántan hajlamos rá, hogy az elsőbbség kérdésére pontosan ellentétes értelemben 
válaszoljon. Mindent összevéve nem kisebb dologról van itt szó, mint a régi vitás kérdésről, hogy 
mi volt előbb: a tyúk-e vagy a tojás - amely vitás kérdés épp azon kettős tény által válik 
kibogozhatatlanul bonyolulttá, hogy nem képzelhető tojás, amelyet ne tyúk tojt volna, sem tyúk, 
amely ne egy előzetesen feltételezett tojásból bújt volna ki. Ezekről a kérdésekről értekezett 
Krokowski doktor újabban előadásaiban. Szerves, törvényes, logikus úton jutott el idáig, nem 
győzzük hangsúlyozni, és ráadásul még azt is hozzáfűzzük, hogy már jó ideje ezen a területen 
mozgott, mielőtt Ellen Brand megjelenésével a dolgok kísérleti, empirikus stádiumukba léptek. Ki 
ez az Ellen Brand? Majd elfelejtettük, hogy hallgatóink nem tudják, holott mi persze jól ismerjük 
ezt a nevet. Hogy kicsoda? Első pillantásra senki vagy majdnem senki. Tizenkilenc esztendős, 
kedves kis lenszőke jószág, Ellynek szólították, és Dániából jött, de még csak nem is 
Koppenhágából, hanem a Fünen-szigeti Odenséből, ahol apjának vajüzlete volt, Elly maga is két 
lábbal állt a gyakorlati életben, már néhány esztendeje egy fővárosi bank vidéki fiókjának 
alkalmazottjaként ült a forgó széken, vastag üzleti könyvek fölé hajolva, jobb karján fekete 
ruhavédő - és eközben egyszer csak hő-emelkedést állapítottak meg nála. Esete érdektelen volt, 
inkább csak tuberkulózisgyanús, bár Elly kétségkívül gyenge volt, gyenge, törékeny és 
nyilvánvalóan sápkóros; amellett lénye olyan megnyerő volt, hogy mindenki szívesen 
megsimogatta volna lenszőke fejecskéjét, amit a tanácsos rendszeresen meg is tett, valahányszor az 
étteremben beszédbe elegyedett a leánnyal. Északi hűvösség vette körül, kristályos, szűzies, 
gyermeteg-leányos atmoszféra, ami rendkívül szeretetre méltó volt, éppúgy, mint kék szemének 
nyílt, tiszta gyermektekintete, és választékos, finom, csücsöri beszédmódja - kissé törte a németet, s 
apró, jellegzetes hibák hallatszottak kiejtésében. Vonásaiban nem tűnt fel semmi figyelemre méltó. 
Álla kissé rövid volt. Kleefeld kisasszony asztalánál ült, aki anyáskodón gondoskodott róla. Nos, 
ebben a kis Brand kisasszonykában, ebben a barátságos kis dán kerékpárosnőben és hivatali 
tintanyalólánykában olyan tulajdonságok szunnyadtak, amelyekről senki sem álmodott 
kristálytiszta, átlátszó személye láttán, sem első, sem második pillantásra; néhány heti 
fenntartózkodás után e tulajdonságok lassan megmutatkoztak, teljes sajátosságukban azonban csak 
Krokowski doktor tárta fel őket. A tudós először az esti szórakozás alkalmával űzött 
társasjátékoknál figyelt föl Ellyre. Mindenféle kitalálósdit játszottak, aztán eldugott tárgyakat kellett 
megkeresni zongoraszóra, mely erősödött, ha az illető a rejtekhelyhez közeledett, és elhalkult, ha a 
kereső tévelygett: majd áttértek arra, hogy kiküldtek valakit a társaságból, s mialatt az illető odakinn 
az ajtót nézegette, a többiek benn bizonyos bonyolult, összetett feladatot eszeltek ki a számára: 
például ki kellett cserélnie két meghatározott személy gyűrűjét, valakit három meghajlással táncra 
kellett kérnie, egy bizonyos könyvet ki kellett vennie a könyvtárból, és valakinek átnyújtania, meg 
más efféle. Megjegyzendő, hogy ilyesféle játékokat azelőtt nem űztek a Berghofban. Hogy kitől 



eredt a javaslat, utólag már nem volt megállapítható; Ellytől bizonyosan nem. Mégiscsak az ő 
jelenlétében merült fel az ötlet. A résztvevők - csupa régi ismerősünk, Hans Castorp is köztük volt - 
a kísérleteknél többé vagy kevésbé ügyesnek bizonyultak, némelyek teljesen csődöt mondtak. Elly 
Brand azonban rendkívül ügyesnek, mi több - feltűnően, megengedhetetlenül ügyesnek bizonyult. 
Az elrejtett tárgyak búvóhelyének föllelésében tanúsított csalhatatlan biztonságát még általános 
tetszéssel, elismerő hahotával fogadták; a kombinált cselekmények végrehajtásánál azonban 
hovatovább elnémult a társaság. Elly mindent végrehajtott, amit előírtak neki, végrehajtotta, mihelyt 
belépett az ajtón, szelíd mosollyal, habozás és tétovázás nélkül, irányító muzsika nélkül. Csipetnyi 
sót hozott az étteremből, és Paravant államügyész fejére szórta, azután kézen fogva a zongorához 
vezette, és a férfi mutatóujjával kipötyögte a Kis madárka száll le hozzám" kezdetű népdal első�  
sorát, majd visszavezette helyéhez, pukedlizett előtte, zsámolyt húzott oda, és leült az ügyész 
lábához - szakasztott úgy, ahogy hosszas fejtöréssel kiagyalták a feladatot. Ellyke tehát hallgatózott!
A leány elpirult, a többiek valósággal megkönnyebbültek megszégyenülése láttán, és kórusban 
szidalmazták, amire Elly röstelkedve bizonygatta: nem, nem úgy volt, ne higgyék ezt róla, ő nem 
odakinn az ajtó előtt hallgatózott, igazán és becsületszavára! Nem odakinn, nem az ajtó előtt?
- Nem, bocsássanak meg! - Ő itt benn, a szobában hallgatózik, amikor bejön, nem állja meg, hogy 
ne hallgatózzék. Nem állja meg? Itt benn, a szobában?
Súgnak neki, mondotta Elly. Odasúgják neki, hogy mit kell tennie, halkan, de tisztán, pontosan. Ez 
nyilvánvalóan vallomás volt. Elly bizonyos tekintetben bűnbánatot tanúsított hiszen csalt. Meg 
kellett volna mondania, hogy ő az efféle játékra nem alkalmas, mert súgnak neki. A versengés 
emberi szempontból értelmetlenné válik, ha valamelyik vetélytárs természetfölötti előnyökkel 
rendelkezik. Sportszerű értelemben tehát Ellen kiesett a versenyből, de olyanformán, hogy 
vallomására a társaság több tagjának borsózott a háta. Többen egyszerre Krokowski doktor nevét 
kiáltották; valaki elszaladt érte, és az orvos csakhamar megérkezett, bátorítón, férfiasan 
mosolyogva; azonnal tisztában volt a helyzettel, és egész lénye derűs bizalomra serkentett. 
Lélekszakadva jelentették neki, hogy abnormis, elképesztő dolgok történtek, mindentudó személy 
lépett a színre, egy leány, aki hangokat hall.
- Ejnye no, hát mi van abban? Nyugalom, barátaim! Majd meglátjuk. - Ez Krokowski területe volt, 
mindenki másnak ingoványos, mocsarasan süppedős talaj, ő azonban biztonságosan, teljes 
megértéssel mozgott rajta. Kérdezett, elbeszéltette magának a történteket. Ejnye, no, nézze meg az 
ember! Hát így vagyunk, gyermekem?" És kezét a leányka fejére helyezte, amit mindenki oly�  
szívesen tett. Ez valóban érdekes, de cseppet sem ijesztő! Barna, egzotikus szemének tekintete Ellen 
Brand nefelejcskék szemébe mélyedt, s eközben szelíden simogatta, kezét fejéről vállán, karján 
lefelé húzva. Ellen jámborul és egyre jámborabban viszonozta pillantását, azaz egyre lejjebbről és 
alulról fölfelé, mert feje lassan mellére, vállára horgadt. Amikor szeme már-már kifordult, a tudós 
hanyagul fölfelé legyintett a leány arcocskája előtt, majd kijelentette, hogy minden a legteljesebb 
rendben van, és esti fekvőszolgálatra utasította az egész társaságot, Elly Brand kivételével, akivel 
még egy kicsit el akar csevegni". Csevegni! Képzelhetjük ezt a csevegést. Ez a szó jellemző volt�  
Krokowskira, az örökké derűs bajtársra! Mindenki rosszul érezte magát hallatára, mindenki 
megborzongott, Hans Castorp is, amikor elkésve elhelyezkedett kényelmes fekvőszékében, és 
visszagondolt rá. Emlékezett arra is, hogy Elly megengedhetetlen teljesítményeitől és röstelkedő 
magyarázatától valósággal megingott lába alatt a talaj, fizikai rosszullét és émelygés fogta el, 
könnyű tengeribetegség-féle. Sohasem élt át földrengést, de úgy képzelte, azzal járhat együtt ilyen 
félreérthetetlen ijedtség; amellett Ellen Brand kísérteties képességei kíváncsiságot is keltettek 
benne, olyan kíváncsiságot, amely magában hordta magasabb szempontból vett reménytelenségét, 
mármint annak tudatát, hogy nem éri föl ésszel a területet, amely után tapogatózva kinyúl, valamint 
azt a kétséget is, hogy vajon csak hívságos-e vagy pedig bűnös - mindez azonban nem akadályozta 
meg benne, hogy megmaradjon annak, ami volt: tudniillik kíváncsiságnak. Mint mindenki más, 
Hans Castorp is hallott élete folyamán egyet-mást titkos és természetfölötti dolgokról; már 
említettük egyszer a látnoki tehetségű ősnénit, akiről mélabús családi hagyomány szállt reá. De ez a 
világ, melynek létét távolról, elméletileg mindig elismerte, sohasem érintette közelről, sosem 
tapasztalta a gyakorlatban, és élénk kíváncsiságával csaknem egyforma szinten állt belső 



ellenállása: mert egész lelke, ízlése, esztétikai érzéke, humánus büszkesége berzenkedett az effajta 
élmények ellen - ha ugyan szabad igénytelen hősünkkel kapcsolatban ilyen hangzatos kifejezéseket 
használnunk. Előre sejtette, tisztán, világosan érezte, hogy az efféle élmények, akárhogyan 
történjenek is, föltétlenül csak ízléstelenül, érthetetlenül és az emberi méltósággal ellenkezve 
folyhatnak le. Mégis: vágyott rá, hogy átélje őket. Belátta, hogy hívságos vagy bűnös" még�  
vagylagosságnak is rossz, de igazából nem is lehet választani a kettő közül, mert a kettő egybeesik, 
és a szellemi reménytelenség csupán a tilalmasság etikán kívüli kifejezési módja. A piacét experiri 
azonban erősen gyökerezett Hans Castorp elméjében - beleplántálta valaki, aki persze nyilván a 
legkeményebben helytelenítené az effajta kísérletezést; erkölcsisége hovatovább egybeesett 
kíváncsiságával, talán már kezdettől fogva egybeesett - mármint a művelődése érdekében utazó 
feltétlen kíváncsiságával, amely talán már akkor sem volt nagyon messze a most felbukkanó 
területtől, amikor a személyiség misztériumát ízlelgette, és bizonyos katonás jellegről tett 
tanúbizonyságot azzal, hogy nem tért ki a tilalmas elől, ha az kínálkozott. Hans Castorp tehát most 
is eltökélte, hogy nem tágít, és résen lesz, ha Ellen Brand körül netán tovább fejlődnek az 
események. Krokowski doktor szigorúan megtiltotta, hogy Fraulein Brand titokzatos képességeivel 
továbbra is laikus módon kísérletezzenek. Tudományosan kisajátította a gyermeket, ülésezett vele 
analitikus vermében, hipnotizálta, amint hírlett, s mindenképp arra törekedett, hogy a benne 
szunnyadó lehetőségeket kifejlessze és fegyelmezze, lelki előéletét kikutassa. Ez utóbbit egyébként 
Hermine Kleefeld is űzte, a kislány anyai barátnője és patrónája, és a titoktartás pecsétje alatt meg is 
tudott egyet-mást, amit ugyanezen pecsét alatt az egész házban elhíresztelt, le a portásfülkéig. 
Megtudta például, hogy azt, aki vagy ami a kislánynak játék közben megsúgta a tennivalókat, 
Holgernek hívják - az ifjú Holger a szellem, Ellen jól ismeri, elhalálozott, éteri lény, amolyan 
őrangyal- vagy védőszellemféle.
- Tehát Holger árulta el neki, hogy mit kell tennie a csipetnyi sóval meg Paravant mutatóujjával?
- Igen, ő súgta meg, árnyékajka gyengéden megérintette fülét, csiklandozta és mosolyra ingerelte.
- Milyen kellemes lehetett, ha Holger az iskolában is mindig megsúgta neki a feleletet, amikor nem 
készült.
- Ellen erre csak hallgatással válaszolt. Ilyesmit Holgernek nyilván nem volt szabad tennie, 
mondotta később. Ilyen komoly dolgokba tilos volt beleszólnia, meg aztán talán ő maga sem tudta 
mindig a helyes feleletet. Aztán kitudódott, hogy Ellennek kora ifjúsága óta, ha nagyobb 
időközökben is, voltak jelenései, láthatók és láthatatlanok. - Mit jelentsen az, hogy láthatatlan 
jelenések? - Például ilyesmi. Tizenhat esztendős korában egyszer egyedül ült szülei nappalijában, a 
kerek asztalnál, és kézimunkázott, fényes délután, a szőnyegen pedig mellette hasalt apja nagy 
dogja, a Freia nevezetű szuka. Az asztalon tarka terítő feküdt, amolyan török kendő, amilyent 
öregasszonyok viselnek háromszögbe hajtva; átlósan, lelógó csücskökkel terült az asztal lapjára. És 
Ellen egyszer csak látta, hogy a vele szemben levő csücsök lassan föltekeredik: lassan, gondosan, 
szabályosan csavarodott fel jó darabon, majdnem az asztal közepéig, úgy, hogy a tekercs végül már 
eléggé hosszú volt; s miközben ez történt, Freia vadul felriadt, hátsó lábára ült, s mellső lába 
kimerevedett, szőre felborzolódott, vonítva átrohant a másik szobába, a dívány alá bújt, és ettől a 
naptól fogva egy álló esztendeig nem volt rábírható, hogy a lábát betegye a nappaliba. Vajon Holger 
tekerte-e föl az asztalterítőt, kérdezte Fraulein Kleefeld. - A kis Brand nem tudta megmondani. - És 
vajon mit gondolt magában az esetnél? - Nem gondolt semmit, mert hiszen lehetetlenség volt 
akármit is gondolni. - Megmondta-e a szüleinek? - Nem, nem mondta el. - Érdekes. Noha igazán az 
égvilágon semmit sem lehetett hozzá gondolni, Ellynek ebben és sok más hasonló esetben is, 
határozottan az volt az érzése, hogy nem szabad senkinek elmondania, hanem szigorúan, 
szemérmesen titkolnia kell a történteket. - Nehezen viselte-e a titkot? - Ó, nem, egy cseppet sem. 
Elvégre a terítő föltekeredésén nincsen sok viselnivaló. Volt más, amit nehezebben viselt. Például 
ezt: Egy évvel ezelőtt - ugyancsak szülei házában történt, Odensében - kora reggel frissen, pihenten 
lépett ki földszinti szobájából, és a hallon át megindult fölfelé a lépcsőn, az emeleti ebédlőbe, hogy 
szokása szerint megfőzze a kávét, mielőtt szülei fölkelnek. Már majdnem felérkezett a pihenőre, 
ahol a lépcső fordult, amikor ott, a pihenő legszélén, közvetlenül a lépcsőfokok mellett, 
megpillantotta Amerikában élő férjezett nővérét, Sophie-t, teljes testi valóságában. Fehér ruha volt 



rajta, fején pedig furcsa módon sással átfont vízirózsa-koszorú; kezét vállára kulcsolta, és 
odabólintott húgának. Ellennek földbe gyökerezett a lába. Nini, Sophie, hát te itt vagy?" - kiáltott�  
fel félig ijedten, félig örvendezve. Sophie erre még egyszer bólintott, azután pedig eltűnt. Előbb 
áttetszővé vált, aztán már csak annyira látszott, mint a forró levegőáramlás, végül már egyáltalában 
nem volt ott, szabaddá lett az út Ellen számára. Később pedig kitűnt, hogy Sophie ugyanabban a 
kora reggeli órában New Jerseyben meghalt szívburok-gyulladásban. No, ennek mégis van keze-
lába, jegyezte meg Hans Castorp, amikor Kleefeld kisasszony elbeszélte neki a történetet; ezt 
valóban érdemes meghallgatni. Itt a jelenés, amott a haláleset - mindenesetre figyelemre méltó az 
összefüggés. Ezek után Hans Castorp beleegyezett, hogy részt vesz egy spiritiszta társasjátékban, 
pohársétáltatásban, amelyet a türelmetlenkedők titokban szándékoztak rendezni Ellen Brand 
részvételével, megkerülve Krokowski doktor féltékeny tilalmát. Az összejövetelt Hermine Kleefeld 
szobájában tartották, és csak néhány bizalmi személyt hívtak meg: a vendéglátó hölgyön, Hans 
Castorpon meg a Brand lányon kívül csak Frau Stöhrt és Levi kisasszonyt, Albin urat, a cseh 
Wenzelt meg Ting-Fu doktort. Este, a tízes óraütéssel gyűltek össze nagy halkan, és suttogva vették 
szemügyre az előkészületeket: Hermine középnagyságú, letakaratlan kerek asztalt állított a szoba 
közepére, rá talpával fölfelé fordított borospoharat helyezett, köréje pedig, a kerek asztal szélére, 
kellő távolságra egymástól kicsiny csontlemezkéket, amelyek máskor a játékpénz - zseton - szerepét 
játszották, most pedig tintával az ábécé huszonöt betűjét írta fel rájuk Kleefeld kisasszony. Hermine 
először teát szolgált fel, a jelenlevők nagy örömére, mert Stöhr és Levi úrhölgyek, a vállalkozás 
ártatlan, gyermekded volta ellenére, arról panaszkodtak, hogy kezük-lábuk jéggé dermed, és szívük 
hevesen dobog. A forró ital élvezete után az asztal köré telepedtek, és a derengő rózsaszínű 
világításban - mert a vendéglátó hölgy a hangulat kedvéért eloltotta a felső világítást, és csak az 
elernyőzött éjjeliszekrény-lámpát hagyta égve - jobb kezének egy-egy ujját ki-ki a pohár talpához 
érintette. Így rendelte a módszer. Várták a pillanatot, mikor a pohár megmozdul. Ez könnyen 
megtörténhetett, mert az asztal lapja sima volt, a pohár széle finoman csiszolt, a könnyedén 
hozzáérintett, remegő ujjak nyomása nyilván nem érvényesült egyenletesen, emitt függőlegesen, 
amott inkább oldalozva hatott, s így az idő múlásával nyilván teljesen elégséges lehetett hozzá, 
hogy a poharat az asztalközép elhagyására bírja. Mozgási területe határain betűkbe ütközik, s ha a 
megérintett betűk összeállítva szavakat, némiképp is értelmes szöveget adnak, akkor ez belsőleg 
tisztátalan, bonyolult eredmény lesz, tudatos, félig tudatos és tudat alatti elemekből adódó 
keverékjelenség, melyben az egyes egyének kívánság-sugallta egyengetése (akár bevallják 
önmaguknak ez irányú tevékenységüket, akár nem) vegyül a közösség sötét lelki rétegeinek titkos 
egyetértésével, s föld alatti együttműködésben látszólag idegen eredményekhez vezet, amelyekben 
az egyes egyének sötét rétegei nyilván többé vagy kevésbé részesek, a legerősebben valószínűleg a 
bájos kis Ellyéi. Ezt voltaképp mind előre tudták, és Hans Castorp a maga módján ki is fecsegte, 
mialatt reszkető ujjakkal ültek és várakoztak. A hölgyek dermedt végtagjai, szívdobogása, az urak 
kényszeredett vidámsága is éppen onnét eredt, hogy tudták - azaz onnét, hogy tisztátalan játékot 
űztek természetükkel, azért jöttek össze a csendes éjszakában, hogy félénken, kíváncsian
próbára tegyék énjük ismeretlen rétegeit, és most ama látszat- vagy félvalóságos jelenségekre 
várakoztak, amelyeket mágikusnak szokás nevezni. Majdnem csak a konvenció kedvéért történt, 
csak azért, hogy az ügynek valami formát adjanak, hogy úgy tettek, mintha a pohár segítségével 
holtak lelkei szólnának a társasághoz. Albin úr ajánlkozott, hogy majd ő viszi a szót, ő tárgyal a 
netán jelentkező intelligenciákkal, mert már azelőtt is részt vett egyszer-egyszer spiritiszta 
szeánszokon. Eltelt húsz perc és még több. A suttogási anyag kiapadt, az első feszültség fölengedett. 
Néhányan bal karjukkal megtámasztották jobb karjuk könyökét. A cseh Wenzel elbóbiskolt. Ellen 
Brand ujjacskájával könnyedén érintette a poharat, tiszta, nagy gyermektekintete a közeli dolgok 
fölött elnézett az éjjeliszekrény-lámpa fényébe. Egyszer csak megbillent a pohár, egyet koppant, és 
kiszaladt a körülülők keze alól. Csak nagy nehezen tudták követni ujjúkkal. A pohár az asztal 
széléig siklott, egy darabon végigszaladt rajta, azután sugarasan visszatért a középre. Ott még egyet 
koppant, s azután nyugton maradt. Megdöbbentek mindahányan, ki örvendezve, ki szorongva. Frau 
Stöhr siránkozva kijelentette, hogy a legszívesebben abbahagyná, de rászóltak, hogy előbb kellett 
volna meggondolnia, most már maradjon veszteg. Úgy látszott, megindulnak az események. 



Megállapodtak benne, hogy igen és nem esetében a pohárnak nem kell végigszaladnia a betűkön, 
hanem beérheti egy, illetve két kopogással. - Szellem van jelen? - tudakolta Albin úr szigorú arccal 
a társaság feje fölött a semmibe... Tétovázó szünet, majd a pohár megbillent, és igennel válaszolt. - 
Hogy hívnak? - kérdezte Albin úr szinte gorombán, megszólítása erélyét még fejcsóválással is 
fokozva. A pohár megindult. Cikcakkban, határozottan futkosott zsetontól zsetonig, s közben 
mindig egy-egy darabon visszatért az asztal közepe felé; odaszaladt a h-hoz, az o-hoz, az l-hez, 
azután látszólag kimerült, belezavarodott, nem tudott tovább, de azután ismét feltalálta magát, 
megtalálta a g-t, az e-t meg az r-et. Mindjárt sejtették! Holger maga volt az, Holger, a szellem, aki 
tudta, mit kell csinálni a csipetnyi sóval satöbbi, de iskolai kérdésekbe nem elegyedett. Itt van, a 
levegőben lebeg, körüllengi az asztaltársaságot. Mit kezdjenek vele? Bizonyos tompultság borult a 
körre. Halkan, mintegy kéz alatt tanácskoztak, hogy mit kérdezzenek tőle. Albin úr végül is úgy 
döntött, megtudakolja, mi volt Holger állása és foglalkozása idelenn a földön. Meg is kérdezte, mint 
az imént, vallató modorban, szigorúan, összevont szemöldökkel. A pohár kis ideig hallgatott. Aztán 
billegve, botladozva a k-hoz ugrott, eltávolodott tőle, s utána az ö-t jelölte meg. Mi lesz ebből? A 
feszültség nőttön-nőtt. Ting-Fu doktor kuncogva jegyezte meg, attól tart hogy Holger kötélverő 
volt. Frau Stöhr hisztériás nevetésbe esett, de a pohár munkáját ez sem akadályozta: bicegve, 
csörömpölve az l-hez cammogott, majd a t-hez, végül - nyilván hibásan - az s-betűhöz. Költő 
helyett költs" lett belőle.�
- Mi a csuda, tehát Holger költő volt? - A pohár fölöslegesen, nyilván csak büszkeségből, igent 
kopogott rá.
- Lírai költő? - kérdezte Hermine Kleefeld, az első i-t fínomkodón ü-nek ejtve, amint Hans Castorp 
bosszúsan észrevette... De Holgernek szemlátomást nem volt kedve az efféle szakszerű 
meghatározáshoz. Erre nem felelt. Még egyszer kibetűzte az előző szót, gyorsan, biztosan, előbbi 
hibáját kijavítva. Helyes, jó, tehát költő volt. A társaság egyre kínosabban feszengett; ez a különös 
zavar voltaképp az önlelkük ellenőrizhetetlen tájaiból fakadó megnyilvánulásoknak szólt, de e 
megnyilvánulások szemfényvesztő, félvalóságos jellege által mégiscsak a külső világra is irányult. 
Most azt tudakolták, hogy Holger jól érzi-e magát, boldog-e mai állapotában. - A pohár álmatagon a 
nyugodt" szót betűzte. Úgy, tehát nyugodtan érzi magát. Érdekes. Maguktól nyilván nem jutott�  
volna eszükbe, de ha már a pohár így betűzte, valószínűnek és találónak érezték.
- És mióta van Holger ebben a nyugodt állapotában? Válaszul megint olyasmi következett, amire 
senki sem gondolt volna, álmatag és elgondolkoztató kifejezés. Tűnve megálló pillanat." - Kitűnő!�  
Éppúgy lehetett volna megállva tűnő pillanat" is, afféle kintről érkező hasbeszélő költői mondás�  
volt ez, Hans Castorp határozottan kitűnőnek találta. Holger időeleme a tűnve megálló pillanat, 
természetesen, költői mondókával kellett kielégítenie a kérdezőket, földi szavakkal és pontos 
mértékegységekkel nyilván már elfelejtett bánni.
- Mit akarnának még megtudni tőle? Levi kisasszony megvallotta, kíváncsi rá, hogy milyen Holger 
külső megjelenése, illetve milyen volt valaha. Hogy szép ifjú-e? - Kérdezze meg ő maga, 
rendelkezett Albin úr, mert ezt a tudnivágyást méltóságán alulinak érezte. Így hát Levi kisasszony 
kérdezte meg Holgertől tegezve, hogy vajon szőke fürtjei vannak-e. Szép barna, barna fürtök" -�  
vonta a pohár, a barna" szót nyomatékosan kétszer betűzte ki egymás után. Örvendező derültség lett�  
úrrá a körön. A hölgyek leplezetlenül nyilvánították szerelmüket. Csókot dobáltak rézsűt a 
mennyezet felé. Ting-Fu doktor kuncogva megjegyezte, hogy Mister Holger meglehetősen hiúnak 
látszik. Hej, mekkora dühbe gurult erre a pohár! Vadul, eszeveszetten szaladgált ide-oda az asztalon, 
dühösen billegett, felborult, és Frau Stöhr ölébe gurult, aki halálsápadtan, karját széttárva meredt le 
rá. Óvatosan, bocsánatkérések közepette visszaemelték helyére. A kínait lehordták. Hogy merészeli! 
Lám, hová vezet az efféle kotnyelesség! Mi lesz, ha Holger mérgében eltűnik, és egy szót sem szól 
többet? Gyengéden unszolták a poharat. Nem akarna egy kicsit költeni? Hiszen költő volt, amikor 
még nem a tűnve megálló pillanatban lebegett és létezett. Ó, hogy vágynak mind valami 
költeményre! Úgy élveznék valamennyien! És íme, a jó pohár igent kopogott. Igazán jólelkűnek, 
békülékenynek látszott, ahogy ezt tette. Azután pedig Holger, a szellem, költeni kezdett, és 
körülményesen, behatóan, tétovázás nélkül költött, ki
tudja, mennyi ideig - úgy tetszett, sohasem fogja abbahagyni. Minden tekintetben megdöbbentő 



versezet volt, amit hasbeszélő módon termelt, míg a körülülők meglepetten ismételték szavait - 
mágikus holmi volt, parttalan, mint a tenger, amelyről nagyjából szólt. Tengeri hordalék szegélyezi 
hosszú halmokban a szigetvidék mélyen ívelő öblét, a keskeny sávot a meredek dünapart alatt. O, 
nézzétek, mily halott-zöld a mérhetetlen távol, örökkévalóságba veszve, hol széles ködfátyolcsíkok 
alatt a borús karmazsinba, lágy tejes fehérbe hanyatló nyári nap késlelteti leáldozását! Ki tudná 
megmondani, hogy a víz ezüstös, élénk visszfénye mikor, hogyan változott merő 
gyöngyházragyogássá, sápadt-tarka-opálos holdkőfény megnevezhetetlen színjátékává, mindent 
bevonón... Jaj, titokban, ahogyan keletkezett, elhalt a néma varázslat. A tenger elaludt. Ám a nap 
búcsúztának szelíd nyoma megmarad amott túlnan, messze künn. Késő éjszakáig nem sötétedik. 
Felemás kísérteties világítás dereng a dünák magasan a fenyvesben, benne hónak tetszik a 
tengerfenék sápadt fövénye. Csalóka téli erdő hallgat odafenn, egyet-egyet reccsen benne bagoly 
nehézkes röpte. Téli erdő, te légy otthonunk a késői órán! Mily nesztelen a lépés, szelíd, boltozatos 
az éjszaka! S odalenn lassan lélegzik a tenger, halkan suttog álmában. Szeretnéd újra látni? Akkor 
lépj elő a dünák fakó gleccseres lejtőjére, kapaszkodj fel a lágy fövényen, mely hűvösen szivárog be 
cipődbe. Keményen, bozótosan hull alá a meredély a kövecses partig, s a semmibe vesző tágas 
tükör szélén még mindig ott kísért a nappal derengő nyoma... Ülj itt fenn a homokon! Mily halálos-
hűvös, mily lisztes-selyempuha! Csukott markodból színtelen, vékony sugárban pereg, kicsiny 
halmot alkot a földön. Megismered a finom pergést? A homokóra szűk nyakán át pereg így a 
fövény, nesztelenül, takarékosan, e komoly, törékeny szerszámban, mely a remete lakát ékesíti. 
Nyitott könyv, halálfej, és könnyű favázban a törékeny kettős öblű üveg, benne egy kevés homok, 
mely az örökkévalóságból kiemelve, idővé válva űzi titkos, szent, félelmes játékát... Így jutott el 
Holger, a szellem, lürai" rögtönzése során, különös eszmetársítással a honi tengertől a remetéhez és�  
szemlélődése egyik eszközéhez; még sok mindenhez eljutott azután, isteni és emberi dolgokat 
feszegetett merész álomszavakkal; a kör nem győzött álmélkodni, ahogy betűzte, s nem is jutott 
ideje az elragadtatott tetszésnyilvánításra, olyan gyorsan száguldott a pohár cikcakkban betűről 
betűre, témáról témára, nem is akarta abbahagyni - egy óra múlva még mindig se vége, se hossza 
nem volt a költésnek, mely kimeríthetetlen bőséggel szólott vajúdásról és szerelmesek első 
csókjáról, a szenvedés koronájáról és Isten atyai gondoskodásáról, majd elmélyedt a teremtmények 
tevékeny életében, térben, időben s a csillagos mindenségben barangolt, egy ízben még a 
kaldeusokat és az állatkört is megemlítette - és kétségtelenül egész éjszaka folytatódott volna, ha a 
szellemidézők végül le nem veszik ujjúkat a pohárról, és hálájuk, köszönetük nyilvánítása mellett ki 
nem jelentik Holgernek, hogy ezúttal be kell érniük ennyivel, sohasem sejtett gyönyörűségek 
tárultak föl előttük, örök vétek, hogy senki sem jegyezte költeményét, s így, sajnos, hamarosan 
feledésbe merül, sőt nagyrészt máris feledésbe merült, lévén sajátos módon megjegyezhetetlen, 
mint az álmok. Legközelebb már jó előre íródeákot jelölnek ki, és megnézik, hogy hat az eredmény 
papírra vetve és összefüggőn előadva; most azonban mielőtt Holger visszatér tűnve megálló 
pillanatának nyugodtságába, jobb lenne, és mindenesetre nagyon hálásak lennének neki, ha a 
körnek talán még egy s más tárgyi kérdésére válaszolna - még nem tudják, mit akarnak kérdezni, de 
tudni szeretnék, hogy adott esetben elvileg és külön szívességből hajlandó lenne-e rá. A válasz 
igenlő volt. Most azonban kitűnt, hogy tanácstalanok a tekintetben, hogy mit is kérdezzenek. Olyan 
volt, mint a mesében, amikor a tündér vagy manó egy kérdést enged meg, és a hős veszélyben 
forog, hogy elherdálja a visszahozhatatlan lehetőséget. Sok minden látszott tudni érdemesnek a 
világban és a jövőben, nagy felelősséggel járt a választás. Mivel senki sem tudta magát elhatározni, 
Hans Castorp, egyik ujját a pohárhoz érintve, bal arcát öklébe támasztva megszólalt, és azt mondta, 
tudni szeretné, hogy az eredetileg tervezett három hét helyett mennyire terjed majd végül 
fenntartózkodásának ideje. Helyes, mivel semmi okosabb nem jutott az eszükbe, ám közölje a 
szellem ezt a találomra kiragadott tényt ismeretei tárházából. Némi habozás után megmozdult a 
pohár. Nagyon furcsát, látszólag értelmetlent betűzött, amit megfejteni senkinek sem sikerült. Előbb 
a menj" szócskát silabizálta, aztán azt, hogy keresztbe", amivel még kevésbé tudtak mit kezdeni,� �  
végül Hans Castorp szobájáról betűzött valamit, s a szűkszavú felszólítás végül is olyasformán 
hangzott, hogy a kérdező menjen végig keresztbe a szobáján". - Keresztbe a szobáján? A�  
harmincnégyes számú szobán? Mit jelentsen ez? Mialatt ott ültek, és fejcsóválva tanácskoztak, 



egyszer csak súlyos ökölcsapás dörrent az ajtón. Kővé meredtek valamennyien. Mi ez? Rajtaütés? 
Talán Krokowski doktor áll az ajtó előtt, hogy véget vessen a tiltott szeánsznak? Ijedten néztek 
körül, már-már várták a kijátszott orvos beléptét. Akkor az asztalon dongott egy ütés, megint mintha 
ököllel sújtottak volna le rá, mintegy jelezvén, hogy az első csapás nem kintről jött, hanem bentről. 
Bizonyosan Albin úr gálád tréfája volt!
Albin úr azonban becsületszavára tagadta, egyébként becsületszava nélkül is tudták a többiek, hogy 
körükből senki sem csapott ököllel az asztalra. Akkor hát Holger volt az? Ellyre néztek; 
valamennyiüknek egyszerre tűnt föl, hogy mennyire elcsendesedett. Csuklója lelógott, ujjai hegye 
azonban az asztalra támaszkodott, úgy ült a szék támlájának dőlve, feje vállára kókadt, szemöldöke 
fel-, szája pedig kissé csücsörítve lehúzódott,
icipicit mosolygott, s mosolyában ártatlanság és huncutság bujkált; kék gyermekszeme vakon révedt 
az űrbe. Rászóltak, de semmi jelét sem mutatta annak, hogy meghallotta. Abban a pillanatban 
kialudt a kis lámpa. Kialudt? Frau Stöhr már nem bírt magával, sikoltozott, visított, mert kattanni 
hallotta a kapcsolót. A lámpa nem aludt ki, a lámpát eloltották - eloltotta egy kéz, amelyet nagyon 
kíméletesenjelöltek meg, ha idegen kéznek nevezik. Holger keze volt-e? Mindaddig olyan szelíden, 
fegyelmezetten, költőien viselkedett; most azonban vásott garázdasággá fajult minden. Ki áll jót 
érte, hogy a kéz, amely ökölcsapásokkal sújt le ajtóra, bútorokra, és garázda módon eloltja a 
villanyt, a következő percben nem ragad-e torkon valakit? A sötétségben gyufáért, zseblámpáért 
kiáltoztak. Levi kisasszony felsikoltott, hogy megcibálták a frufruját. Frau Stöhr nem átallt 
félelmében fennhangon imádkozni. Édes jó Istenem, még ez egyszer!" - nyöszörögte, és irgalomért�  
esedezett, noha megkísértették a poklot. Ting-Fu doktornak támadt végül is az az egészséges ötlete, 
hogy kattantsák fel a mennyezeti lámpát, és a szoba csakhamar kivilágosodott. Megállapították, 
hogy az éjjeliszekrény-lámpa csakugyan nem véletlenül aludt el, hanem valaki eloltotta, és csupán a 
titokzatosan végrehajtott mozdulatot kellett emberi és természetes módon megismételni, hogy ismét 
kigyulladjon; eközben Hans Castorp titokban még egy személyes meglepetésben is részesült, 
amelyet az e helyt megnyilatkozó gyermekded, sötét hatalmak külön figyelmeként is felfoghatott: 
térdén könnyű kis tárgy feküdt, az emléktárgy, amely annak idején nagybátyját annyira 
meghökkentette, amikor meglátta unokaöccse sublótján - a diapozitív, mely Clawdia Chauchat 
belső portréját mutatta, s amelyet bizonyosan nem ő, Hans Castorp, hozott be ebbe a szobába. 
Zsebébe dugta, anélkül hogy közhírré tette volna az eseményt. A többiek Ellen Branddal 
foglalkoztak, aki még mindig a fent leírt tartásban, nem látó szemmel, furcsán szenvelgő 
arckifejezéssel ült a helyén. Albin úr ráfújt, és arcocskája előtt Krokowski doktor fölfelé legyező 
kézmozdulatát utánozta, mire Elly fölébredt, és nem tudni, miért, egy kicsit sírdogált. Simogatták, 
vigasztalták, homlokon csókolták, és aludni küldték. Levi kisasszony késznek mutatkozott rá, hogy 
Frau Stöhr-nél tölti az éjszakát, mivel az alacsonyrendű teremtés azt se tudta félelmében, hogy 
hogyan jusson a szobájába. Hans Castorpnak, aki mellzsebében őrizte a szellem adományát, semmi 
kifogása sem volt az ellen, hogy az elfajult estét a többi úrral Albin szobájában egy kupica konyak 
mellett végezze, mert úgy tapasztalta, hogy az effajta élmények nem hatnak sem a szívre, sem a 
szellemre, de annál inkább a gyomoridegekre - méghozzá tartósan, úgy, mint ahogy a tengeri beteg 
még a szárazföldön is órákig érezni véli a gyomorfelforgató ringatózást. Kíváncsisága egyelőre 
kielégült. Holger költeménye az adott pillanatban eléggé érdekes volt ugyan, de az egészből mégis 
olyan félreismerhetetlenül áradt az előre sejtett belső reménytelenség és ízléstelenség, hogy Hans 
Castorp úgy látta, beéri a pokol tüzének ezzel a néhány elébe pattant szikrájával. Settembrini úr, 
amint képzelhetjük, buzgón megerősítette őt ebbéli elhatározásában, amikor Hans Castorp 
beszámolt élményeiről.
- Már csak ez hiányzott! - kiáltott fel kétségbeesetten. - Ó, jaj, micsoda nyomorúság! - És 
határozottan kijelentette, hogy a kis Elly minden hájjal megkent csaló. Neveltje nem mondott erre 
sem igent, se nemet. Vállvonogatva úgy vélekedett, nincs egyértelműen tisztázva, hogy mi a 
valóság, következésképp az sem, hogy mi a csalás. Talán elmosódott a határ a kettő között. Talán 
vannak átmenetek, talán vannak a szótalan és nem ítélkező természeten belül a realitásnak olyan 
fokozatai, amelyekről nem lehet dönteni, mert az efféle döntésben nagyon erős a morális elem - 
legalábbis neki, Hans Castorpnak ez a véleménye. Mi a nézete Herr Settembrininek a káprázat"-ról,�  



kérdezte: ez a szó olyan fogalmat jelöl, amelyben álom és realitás elemei oly módon keverednek, 
amely a természettől talán kevésbé idegen, mint a mi otromba nappali gondolkodásunktól. Az élet 
titka a szó szoros értelmében feneketlen, csoda-e, ha olykor szemfényvesztő káprázat száll fel 
belőle, amely... - és így tovább, hősünk barátságos, elnéző és jócskán elvtelen modorában. 
Settembrini úr érdeme szerint megmosta a fejét, pillanatnyilag valóban megerősítette hősünk 
hátgerincét, és azt az ígéretet csikarta ki belőle, hogy soha többé nem óhajt részt venni hasonló 
borzalmakban.
- Becsülje meg magában az embert, mérnök úr! - nógatta Settembrini. - Bízzék a tiszta, humánus 
gondolatban, és kerülje az agyrémeket, a szellemi ingoványt! Káprázat? Az élet titka? Caro miol 
Ahol az embernek már nincsen erkölcsi bátorsága ítélkezni és különböztetni csalás és valóság 
között, ott vége az életnek általában, az ítéletnek, az értéknek, a haladást elősegítő tettnek, és 
megkezdődik az erkölcsi szkepszis bomlasztó folyamata. - Az ember a dolgok mértéke, fejtegette 
azután. Elidegeníthetetlen joga, hogy megismerés alapján ítélkezzék jó és rossz, igazság és hazug 
látszat fölött, és jaj annak, aki kételyt merészel támasztani benne e teremtő erejű jogával szemben! 
Az ilyennek jobb, ha malomkereket kötnek a nyakába, és a kútba fullasztják. Hans Castorp 
bólogatott az elmefuttatáshoz, és eleinte csakugyan távol tartotta magát az effajta vállalkozásoktól. 
Amint hallotta, Krokowski doktor Ellen Branddal szeánszokat rendezett analitikus alagsorában, s 
ezekre a vendégsereg válogatott tagjait is meghívta. A maga részéről közönyösen elhárította a 
részvételre való felszólítást, de a többiektől és Krokowski doktortól magától azért persze megtudott 
egyet-mást a kísérleti eredményekről. Az üléseken, amelyeken Krokowski bajtárs annak rendje s 
módja szerint hipnotizálta és elaltatta a kis Ellyt, rendszeresen és valódiságuk lehető ellenőrzése 
mellett idéztek elő olyan
erő-megnyilatkozásokat, amilyenek Hermine Kleefeld szobájában szertelenül és akaratlanul 
történtek, tehát ökölcsapásokat asztalon és falon, lámpaoltogatást és egyéb, ennél is különb 
jelenségeket. Kitűnt, hogy zenekísérettel könnyebben hajthatók végre ezek a gyakorlatok, s így az 
ülések estéin a gramofon helyet változtatott, a mágikus kör igényt tartott reá. Mivel azonban a cseh 
Wenzel, aki ilyen alkalmakkor kezelte a masinát, maga is zenekedvelő volt, és így bizonyosra 
lehetett venni, hogy a hangszert nem bántalmazza, és nem tesz benne kárt, Hans Castorp aránylag 
nyugodtan rábízhatta. A lemeztárból erre a különleges szolgálatra egy albumra való anyagot 
bocsátott rendelkezésre, mindenféle könnyűzenét, táncokat, kisebb nyitányokat meg más 
fülbemászó semmiségeket, s ezek teljesen megfeleltek a célnak, mivel Elly korántsem szomjazott 
magasztosabb dallamokra. E könnyű dallamok kísérete mellett tehát - amint Hans Castorpnak 
elbeszélték - egy zsebkendő öntevékenyen, vagy helyesebben egy redői közt megbújó kéz"�  
vezetésével, fölemelkedett a padlóról, az orvos papírkosara lebegve fölszállt a mennyezetig, a 
falióra ingáját valaki" hol megállította, hol újra megindította, egy asztali csengőt felkaptak" és� �  
megszólaltattak, s még több efféle homályos semmiség történt. A kísérletek tudós vezetője abban a 
szerencsés helyzetben volt, hogy e jelenségeket tudományosan, szép csengésű görög névvel 
foglalhatta össze. - Mindezek - úgy magyarázta előadásaiban és magánbeszélgetésekben -, 
mindezek telekinetikus" jelenségek, a távmozgatás esetei, s ezeket az orvos a jelenségeknek ama�  
területére osztotta be, amelyet a tudomány materializáció névvel jelöl: ide irányult minden 
gondolata és törekvése, amikor Ellen Branddal kísérletezett. Krokowski doktor nyelvén kifejezve itt 
tudat alatti komplexumok objektív síkra való biopszichikus kivetítéséről van szó; e folyamatok 
forrásának a mediális alkat, a szomnambulizmus, delejes álom állapota tekintendő, s annyiban 
mondhatók objektivált álomképeknek, hogy bennük a természet ideoplasztikus képessége 
mutatkozik meg, vagyis a gondolatnak az a bizonyos feltételek és körülmények mellett fellépő 
sajátsága, hogy képes anyagot vonzani magához, és abban efemer valósággá testesülni. Ez az 
anyag, ez a matéria a médium testéből árad, és testén kívül átmenetileg biológiailag élő végtagokká, 
kezekké alakul; ezek hajtják azután végre ama döbbenetes semmiségeket, amelyek Krokowski 
doktor laboratóriumában történtek. Bizonyos körülmények között ezek a végtagok láthatókká, 
tapinthatókká válnak, parafinban, gipszben meg lehet örökíteni nyomukat. További körülmények 
között azonban nem kell beérni efféle végtagok kialakulásával. Fejek, egyéni arculatok, egész 
szellemalakok materializálódnak a kísérletezők szeme láttára, s bizonyos korlátozott kapcsolatra 



lépnek velük... Ezen a ponton Krokowski doktor tanítása csupa szemmé, kancsallá vált, s 
hasonlóképp ingatag, kétarcú jelleget öltött, mint annak idején a szerelemről" való fejtegetései. Mert�  
ettől a ponttól fogva már nem a tudós szólt félreérthetetlenül tudományos színezettel a médiumnak 
meg passzív segítőtársainak valósággá vetített szubjektív rezdüléseiről, hanem a játékba - legalábbis 
félig-meddig, legalábbis olykor - kívülről és túlnanról jövő én-ek szóltak bele; esetlegesen, ha nem 
is bevallottan, nem-élő én-ekről volt itt szó, olyan lényekről, amelyek a bonyolultul és titkosan 
kedvező pillanatot arra használták fel, hogy visszatérjenek a matériába, és megnyilatkozzanak azok 
előtt, akik szólítják őket - egy szó mint száz: halottak spiritiszta megidézéséről. Ilyen eredményekre 
törekedett hát Krokowski bajtárs munkatársaival. Férfiasan, bátoritón mosolyogva, derűs bizalomra 
buzdítva törekedett erre, hiszen ő a maga zömökségében otthonosan mozgott a gyanús, ingoványos 
ember-alatti területen, s így megbízható vezetője lehetett ezen a téren még a kétkedőknek s a 
bátortalanoknak is. Hála Ellen Brand rendkívüli adottságainak - melyeknek kifejlesztését céljául 
tűzte ki -, úgy tetszett, rámosolyog a siker, legalábbis erre vallott mindaz, ami Hans Castorp füléhez 
jutott. A szeánszok egyes résztvevőit materializált kezek érintették meg. Paravant államügyész 
goromba nyaklevest kapott a transzcendens régiókból, s tudományos derűvel fogadta, sőt még a 
másik orcáját is odatartotta, annak ellenére, hogy lovagi és jogászi minőségében, s mint egy 
párbajozó diákegyesület veteránja", egészen más magatartásra kényszerült volna, ha a csapás földi�  
oldalról éri. A. K. Ferge, az egyszerű szenvedő lélek, akitől idegen minden magasabb röptű 
gondolat, egyik este saját kezében tartott egy ilyen szellemvégtagot, és tapintóérzéke segítségével 
megállapította, hogy alkata teljes és szabályos; majd a szellemkéz közelebbről le nem írható módon 
elillant a respektus határain belül eléggé erélyes szorításából. Jó ideig, talán két és fél hónapig is 
eltartott, heti két ülés mellett, amíg egy ilyen földöntúli eredetű kéz - fiatal férfi kezének látszott - a 
vörös papírba bugyolált asztali lámpa rőt fényében mindenki szeme láttára megjelent, és az asztal 
lapján babrálva hátrahagyta nyomát egy liszttel tele cserépedényben. Nyolc nappal később aztán 
Krokowski doktor munkatársainak egy csoportja, név szerint Albin úr, Frau Stöhr és a Magnus 
házaspár, úgy éjfél tájban betörtek Hans Castorp erkélyére, és a dermesztő fagyban ábrándozó 
fiatalemberrel lázasan lelkendezve, magukon kívül az elragadtatástól és összevissza hadarva 
közölték, hogy Elly Holgere megjelent előttük, a delejes álomba merült leány válla fölött 
mutatkozott meg a feje, csakugyan szép barna, barna fürtjei" vannak, és felejthetetlenül szelíden,�  
mélabúsan mosolygott, mielőtt eltűnt! Vajon hogyan talál ez a fennkölt búbánat - tűnődött Hans�  
Castorp - Holger egyébkénti viselkedéséhez, fantáziátlan gyermekcsínjeihez meg otromba 
garázdaságához, a cseppet sem mélabús pofonhoz például, amelyet az államügyésznek lekent? 
Következetes, zárt jellemet itt nyilván nem lehetett követelni. Talán olyasféle lelki alkattal állunk 
szemben -
gondolta -, mint a púpos emberkéé a nótában, bánatos is, kaján is, és megbocsátásra szorul." - 
Holger tisztelői azonban szemlátomást nem akadtak fönn rajta. Ők azért jöttek, hogy rábírják Hans 
Castorpot, adja fel ellenállását. Föltétlenül el kell jönnie a legközelebbi ülésre, most, hogy minden 
olyan nagyszerűnek ígérkezik. Elly tudniillik álmában megígérte, hogy legközelebb bármely 
halottat felvonultat, akit a kör valamelyik tagja látni óhajt. Bármelyiket? Hans Castorp még mindig 
tartózkodón viselkedett. Mégis annyira foglalkoztatta a közlés, miszerint bármely halottról szó 
lehet, hogy a következő három nap folyamán megváltoztatta elhatározását. Pontosabban nem három 
nap, hanem a három napnak csupán néhány perce kellett hozzá, hogy megváltoztassa elhatározását. 
Magános esteli órán történt, amikor a zeneszobában újra meghallgatta azt a lemezt, amelybe 
Valentin derék, becsületes egyéniségét rótták be; ott ült, hallgatta a búcsúzó jó vitéz katonaimáját - a 
becsület mezejére igyekezett, s így énekelt: És ha az Úr elszólít végül, Őrködve nézek rád az égből, 
Ó, drága Margit! - és Hans Castorp szívében egyszer csak nagy, nagy meghatottság támadt, mint 
mindig, valahányszor ezt a lemezt hallgatta, ezúttal azonban bizonyos lehetőségek még jobban 
felcsigázták, kívánsággá sűrítették meghatottságát, és ezt gondolta: Hívságos és bűnös, vagy sem,�  
mégis érdekes, kedves kaland lenne. Ő meg nem venné rossznéven, ha van hozzá valami köze, 
ebben biztos vagyok." És visszaemlékezett a közömbös, nagylelkű Kérem, tessék csak"-ra, amelyet�  
egykor az átvilágító laboratóriumban a sötétben kapott válaszul, amikor úgy érezte, engedélyt kell 
kérnie bizonyos optikai indiszkrécióra. Másnap reggel bejelentette, hogy részt vesz az esti 



szeánszon, és félórával a vacsora után csatlakozott azokhoz, akik a kísértetvilág törzsvendégeiként 
fesztelenül csevegve ballagtak lefelé az alagsorba. Csupa tősgyökeres, régi Berghof-lakóval, vagy 
legalábbis hosszú ideje fenntartózkodóval (mint Ting-Fu doktor meg a cseh Wenzel) találkozott 
össze a lépcsőn, majd utóbb Krokowski doktor vermében: Ferge meg Wehsal urak voltak jelen, 
Paravant, az államügyész, Levi és Kleefeld kisasszonyok, nem is szólva természetesen azokról, akik 
Holger fejének megjelenését hírül vitték, no meg a közvetítőről, Ellen Brandról. A szép kislány, 
észak gyermeke, már ott volt az orvos felügyelete alatt, amikor Hans Castorp belépett a névjeggyel 
megjelölt ajtón. Krokowski doktor szokott fekete munkazubbonyában állt ott, s a kis Elly vállát 
atyai jelleggel átölelve fogadta vendégeit ama néhány lépcsőfok alján, mely az alagsor szintjéről az 
asszisztens lakosztályába levezetett. Az üdvözlés minden részről szívélyes, könnyed, derűs 
modorban történt. Úgy látszott, szántszándékkal igyekeznek távol tartani minden feszességet, 
ünnepélyességet. Hangosan tréfálkoztak, bátorítón oldalba bökdösték egymást, egyszóval minden 
elképzelhető módon bizonygatták elfogulatlanságukat. Krokowski doktor szakállából állandóan 
elősárgállottak fogai, ahogy bizalomra szólító, férfias arckifejezésével ismételgette idvezlem"�  
hangzású köszöntését, és még jobban kivillantak, amikor a bizonytalanul hallgató Hans Castorpot 
üdvözölte. Bátorság, fiatal barátom! - mondotta a házigazda felfelé, hátrafelé mozgó fejrázása,�  
miközben szinte fájdalmasan megszorította a fiatalember kezét. - Ki lógatja itt az orrát? Itt szó sincs 
álszenteskedésről, szemforgatásról, csak elfogulatlan kutatásról meg férfias derűről!" A pantomim-
bátorítás azonban nemigen tett jót az imigyen megszólítottnak. Elhatározásakor azt mondottuk róla, 
hogy a röntgenlaboratóriumra emlékezett vissza, de ez a gondolattársítás korántsem elégséges 
lelkiállapota jellemzésére. Inkább arra a hetykeségből és idegességből, tudnivágyásból, megvetésből 
és áhítatból keveredő sajátos és felejthetetlen hangulatra kellett élénken visszaemlékeznie, amelyet 
évekkel azelőtt tapasztalt, amikor némileg beállítva, néhány cimborájával először látogatott meg 
egy nyilvánosházat Sankt Pauliban. Mivel teljes számmal egybegyűltek, Krokowski doktor két 
asszisztensnővel - ez alkalommal Frau Magnust és az elefántcsontszínű Levi kisasszonyt jelölték ki 
erre a tisztségre - visszavonult a szomszéd szobába, hogy testi vizsgálatot tartsanak a médiumon, 
míg Hans Castorp tizedmagával az orvos rendelő- és dolgozószobájában várta ennek a szabályosan 
és mindig eredménytelenül ismétlődő, tudományos szigorúsággal végrehajtott aktusnak a 
befejezését. Jól ismerte a helyiséget, bizonyos csevegések óta, amelyeket Joachim háta mögött 
folytatott itt egy ideig az analitikussal. Íróasztalával, a mögötte álló karosszékkel meg a látogatónak 
szánt fotellel balra hátul az ablaknál, az ajtó két oldalát elfoglaló kézikönyvtárával, az íróasztal 
vidékétől többrészes spanyolfallal elválasztott viaszosvászon huzatú vizsgálódívánnyal a jobb 
háttérben, a jobb sarokban álló üveges műszerszekrénnyel, Hippokrates mellszobrával a másik 
sarokban és a Rembrandt Anatómiá-ja nyomán készült metszettel a jobb oldalfalat elfoglaló 
gázkandalló fölött olyan volt, mint minden átlagos orvosi rendelőszoba; de a különleges alkalomra 
való tekintettel némileg megváltoztatták berendezését. A kerek mahagóni asztalt, mely máskor 
székekkel körülvéve a szoba közepén, a csillár alatt állt, a szoba padlóját majdnem teljesen beborító 
vörös szőnyegen, előretolták a szoba elülső bal sarkába, a gipsz-Hippokrates alá, a száraz meleget 
árasztó, égő gázkandallóhoz közelebb pedig könnyű terítővel letakart kisebb asztalka került, rajta 
vörösbe burkolt kis lámpa, s fölötte a mennyezetről még egy, ugyancsak vörös és ráadásul még 
fekete tüllbe csavart villanykörte lógott. Az asztalkán és az asztal mellett néhány hírhedt tárgy 
sorakozott: asztali csengő, nem is egy, hanem kettő, különböző szerkezetű, egy kézicsengő meg egy 
nyomógombos, továbbá lisztes tányér meg papírkosár. Az asztalkát mintegy tucatnyi különböző 
alakú szék vette körül félkörben; a félkör egyik vége a vizsgálódívány
lábtóli végénél volt, a másik többé-kevésbé a szoba közepén, a csillár alatt. Itt, az utolsó szék 
mellett, körülbelül félúton a szomszéd szobába vezető ajtóhoz, állították fel a zeneszekrényt. A 
könnyű zenedarabokat tartalmazó album egy széken feküdt mellette. Ennyit az elrendezésről. A 
vörös lámpákat még nem gyújtották meg. A mennyezeti csillár fehér, nappali világosságot árasztott. 
Az ablak, melynek az előtte levő íróasztal a keskeny oldalát fordította, sötét anyaggal volt 
elfüggönyözve, s azonkívül még krémszínű, áttört csipkeszerű függöny, úgynevezett sztór csüngött 
a földig. Tíz perc sem telt bele, s az orvos a három hölggyel kijött a kabinetből. A kis Elly külső 
megjelenése megváltozott. Már nem rendes ruhája volt rajta, hanem afféle szeánszöltözék, fehér 



krepp pongyolaféle, melyet dereka körül zsinór fogott össze öv gyanánt, és fedetlenül hagyta 
vékonyka karját. Szűzies keble olyan lágyan, természetesen rajzolódott ki, hogy látszott, nemigen 
visel alatta semmit. Élénken üdvözölték. Halló, Elly! Milyen bájos! Szavamra, tündér! Csak�  
ügyesen, angyalkám!" Elly mosolygott a bátorító felszólításokon meg öltözékén, melyről tudta, 
hogy illik neki.
- Előzetes ellenőrzés: negatív - állapította meg Krokowski doktor. - Most pedig frissen, munkára fel, 
bajtársak! - tette hozzá kemény, egzotikus r-rel; Hans Castorp, akit bántott a megszólítás, éppen 
helyet akart keresni magának a többiek közt, akik hangos hajrá, fecsegés, vállveregetés közepette a 
székek félkörére telepedtek, amikor az orvos személy szerint hozzá fordult.
- Maga, kedves barátom (bar-rátom), ma este bizonyos tekintetben mint újonc és vendég időzik 
körünkben, s ezért kiváltságos jogokkal szeretném felruházni. Magát bízom meg a médium 
ellenőrzésével. A következőképpen gyakoroljuk. - A nyitott félkör egyik végére szólította a 
fiatalembert, arra, amely a vizsgálódívány meg a spanyolfal felé esett; ott foglalt helyet Elly egy 
közönséges nádszéken, arccal inkább a lépcsős bejárati ajtó, semmint a szoba közepe felé fordulva; 
Krokowski doktor hasonló nádszékbe telepedett közvetlenül Ellyvel szemben, és megragadta a 
kislány két kezét, két térdét pedig a magáé közé szorította. - Utánozzon! - rendelkezett, és Hans 
Castorpot a maga helyére ültette. - Ugye elismeri, hogy teljes a fogság? Ráadásul még megerősítést 
is kap. Kleefeld kisasszonyom, szabad kérnem? - S az imigyen egzotikus, választékos 
udvariassággal megszólított hölgy csatlakozott hozzájuk, két kezével átfogta Elly törékeny 
csuklóját. Hans Castorp nemigen kerülhette el, hogy így közvetlen közelből a megbéklyózott 
szűzies csodagyermek arcába ne nézzen. Szemük találkozott, de Elly pillantása föl-le siklott, 
szemérmetes zavara jeléül, ami az adott körülmények között eléggé természetes volt - és kissé 
szenvelgőn mosolygott hozzá, fejét félrehajtva, ajkát csücsörítve, mint a minap a poharas 
szeánszon. Ellenőre agyán egyébként még egy másik, távolabbi emlék is átsuhant e csöndes 
szenvelgés láttán. Eszébe jutott: ilyesformán mosolygott Karen Karstedt, amikor vele és 
Joachimmal ott állt a Falu"-beli temető bontatlan sírhelye előtt... A félkör letelepedett. Tizenhárman�  
voltak, nem számítva a cseh Wenzelt, aki szokás szerint Polyhymnia" szolgálatába szegődött, és a�  
használatra előkészített zeneszekrény mellett foglalt helyet egy zsámolyszéken, a szoba közepe felé 
ülők háta mögött. Gitárját is magával hozta. Krokowski doktor a középső csillár alatt foglalt helyet, 
a körré görbülő sor másik végén, de előbb egy mozdulattal meggyújtotta a két vörös világítótestet, 
és egy másodikkal eloltotta a mennyezeti fehér világítást. Enyhén izzó sötétség borult a szobára, a 
távolabbi részek és sarkok teljességgel elvesztek a homályban, voltaképp csak az asztalka lapja és 
közvetlen környéke derengett halványpiros fényben. A következő percekben az ember még a 
mellette ülőt is alig látta. A szem csak lassan alkalmazkodott a sötétséghez, lassacskán tanulta meg 
hasznosítani a gyér világítást, amelyet valamennyire erősített a kandallóban táncoló gázlángocskák 
fénye. Az orvos néhány szót szólt a világításról, elnézést kért tudományos fogyatékosságaiért. A 
világért se higgyék, hogy célja hangulatkeltés és misztifikáció. Sajnos, egyelőre semmiképp sem 
lehetett több fényt elérni. A szóban forgó, tanulmányozandó erők természete úgy hozza magával, 
hogy fehér fényben nem tudnak kifejlődni, érvényesülni. Ez feltétlen körülmény, egyelőre bele kell 
törődni. - Hans Castorp beletörődött. A sötétség jót tett; enyhítette a helyzet furcsaságát. A sötétség 
igazolásául egyébként visszaemlékezett arra, hogy az átvilágító laboratóriumban is a sötétben 
várakoztak áhítatosan, sötétséggel öblítették ki nappali szemüket, mielőtt láttak". A médium - így�  
folytatta Krokowski doktor bevezetőjét, melyet nyilván elsősorban Hans Castorpnak szánt - immár 
nem szorul rá, hogy az orvos elaltassa. Magától transzba esik, amint az ellenőr nyilván hamarosan 
észreveszi, és ha ez megtörtént, védőszelleme beszél belőle, a jól ismert Holger; kívánságaival 
mindenki Holgerhez forduljon, ne Ellyhez. Egyébként téves hiedelem és könnyen balsikerre 
vezethet, ha valaki azt képzeli, minden erejét és gondolatát erőszakkal a várt jelenségre kell 
összpontosítania. Ellenkezőleg, kissé szétszórt, beszélgetéssel tarkított figyelem a helyes 
magatartás. Hans Castorp pedig elsősorban a médium végtagjait őrizze lankadatlanul. - Képezzünk 
láncot! - vezényelt végül Krokowski doktor, és parancsát teljesítették, nevetgélve, ha a sötétben 
nem lelték mindjárt szomszédjuk kezét. Ting-Fu doktor, aki Hermine Kleefeldhez legközelebb ült, 
jobbját a kisasszony vállára tette, balját pedig Herr Wehsalnak nyújtotta, aki a másik oldalán 



következett. Az orvos mellett a Magnus házaspár ült, utánuk A. K. Ferge következett, aki - ha Hans 
Castorp nem csalódott - az elefántcsontszínű Levi kisasszony kezét tartotta
jobbjában - és így tovább. Zenét!" - vezényelt Krokowski doktor; és az orvos háta mögött ülő cseh�  
megindította a korongot, föltette a tűt. Beszélgetni!" - hangzott az újabb vezényszó, mialatt�  
felcsendültek a Millöcker-nyitány első ütemei; és mindenki engedelmesen erőt vett magán, hogy 
társalgást indítson a semmiről és a semmiből; emitt a téli hóviszonyokról fecsegtek, amott az aznapi 
étrendről, másutt egy-egy érkezésről, orv vagy törvényes elutazásról - s a társalgás zenébe fúlva, 
meg-megszakadva és újrakezdődve, mesterségesen és erőlködve tengette életét. Így telt el néhány 
perc. A lemez még nem járt le, amikor Elly hevesen összerezzent. Remegés futott át rajta, 
sóhajtozott, felsőteste előrecsuklott, homloka Hans Castorpét érintette, s karja - felvigyázói kezével 
együtt - furcsa szivattyúzó, előre-hátra lökődő mozgást végzett.
- Transz! - jelentette Kleefeld kisasszony szakszerűen. A zene elhallgatott. A társalgás megszakadt. 
A hirtelen támadt csöndben az orvos lágy, vontatott baritonja szólalt meg:
- Holger jelen van? - kérdezte.
Elly ismét megremegett. Megingott székén. Azután Hans Castorp érezte, hogy a kislány mindkét 
kezével megszorítja az övét.
- Elly megszorította a kezemet - közölte a körrel.
- Nem Elly: Holger - helyesbített az orvos. - Holger szorította meg a kezét. Tehát jelen van. 
Idvezlünk, Holger - folytatta kenetteljesen. - Teljes szívvel köszöntünk, cimborám! Hadd 
emlékeztessünk rá: mikor legutóbb körünkben időztél, megígérted, hogy idehozol és halandó 
szemünk előtt megjelenítesz bármely halottat, akit körünkből megneveznek, akár férfi, akár nő volt 
testvérünk, amíg élt. Hajlandónak és képesnek érzed rá magad, hogy ma este teljesítsed ígéretedet? 
Elly ismét megborzongott. Sóhajtozott, késlekedett a válasszal. Kezét - a felvigyázókéval együtt - 
lassan homlokához emelte, s ott egy ideig pihentette. Azután forró igen"-t súgott közvetlenül Hans�  
Castorp fülébe. A fülébe hatoló forró lehelet azt az epidermális borzongást keltette barátunkban, 
amelyet köznyelven lúdbőr"-nek neveznek, s amelynek lényegét Behrens tanácsos egy bizonyos�  
alkalommal elmagyarázta neki. Borzongást említettünk, hogy a testi tünetet a lelkitől elhatároljuk, 
mert elborzadásról nem lehetett szó. Hans Castorp körülbelül ezt gondolta magában: Ez a kislány is�  
alaposan elveti a sulykot!" Ugyanakkor azonbanmeghatódott, sőt valósággal megrendült, zavart 
meghatottság és megrendülés vett erőt rajta, s zavara abból a megtévesztő körülményből fakadt, 
hogy a fiatal teremtés, akinek a kezét fogja, igent suttogott a fülébe.
- Holger igent mondott - jelentette; és szégyellte magát.
- Jól van, Holger! - szólt Krokowski doktor. - Szavadon fogunk. Bízunk benne, hogy becsülettel 
megteszed a magadét. Azonnal megnevezzük a drága halottat, akinek manifesztációját kívánjuk. - A 
társasághoz fordult. - Ki vele, bajtársak! Kinek van valami kívánsága! Kit mutasson meg nekünk 
Holger barátunk?
Hallgatás volt a válasz. Mindenki arra várt, hogy a másik nyilatkozzék. Valószínűleg mindenki 
végiggondolta az utóbbi napokban, hogy merre, ki felé irányulnak vágyai; ám a halottak 
visszatérése, azaz e visszatérés kívánhatósága mindig bonyolult és kényes dolog. Voltaképpen, 
kereken kimondva, egyáltalában nem kívánható és nem kívánatos az ilyen visszatérés; a vágy 
tévedésen alapul, ha jobban megnézzük, éppolyan lehetetlen, mint a visszatérés maga, s ez 
nyomban kiderülne, ha a természet csak egyszer is kivételt tenne e lehetetlenség alól; amit gyásznak 
nevezünk, talán nem is az afölött érzett fájdalom, hogy halottaink nem térhetnek vissza az életbe, 
hanem fájdalom amiatt, hogy ezt nem is tudjuk kívánni. Így érezték valamennyien a lelkűk mélyén, 
s noha itt nem igazi, gyakorlati visszatérésről volt szó, hanem csupán érzelmes, színpadias 
jelenésről, a halottat éppen csak láthatják, az eset korántsem veszélyes az élőkre nézve, mégis 
mindenki félt szemtől szembe megpillantani azt, akire gondolt, s mindenki szívesen felebarátjára 
hárította volna a döntő nyilatkozatot. Hans Castorp is tartózkodón viselkedett, noha a sötétségből 
fülébe csengett a közömbös, nagylelkű kérem, tessék csak", és az utolsó pillanatban szívesen�  
átengedte volna másnak az elsőbbséget. A hallgatás azonban igen sokáig tartott, s így végül mégis 
megszólalt, fátyolos hangon, fejét a szeánszvezető felé fordítva:
- Elhalálozott unokaöcsémet, Joachim Ziemssent szeretném látni. Valamennyien fellélegzettek. A 



jelenlevők közül csak Ting-Fu doktor, a cseh Wenzel és maga a médium nem ismerte a szóban forgó 
egyént. A többiek, Ferge, Wehsal, Albin úr, az államügyész, Magnusék, Frau Stöhr, Levi és Kleefeld 
kisasszonyok, valamennyien hangosan, örvendezve helyeseltek, még Krokowski doktor is 
elégedetten bólintott, noha mindenkor hűvös viszonyban volt Joachimmal, aki az analízis dolgában 
semmiképp sem akart kötélnek állni.
- Nagyon helyes - mondta az orvos. - Hallottad, Holger? Az életben nem ismerted a megnevezettet. 
Fölismered ott túlnan, és kész vagy idevezetni hozzánk? Feszült várakozás. Az alvó leány 
imbolygott, sóhajtozott, borzongott. Úgy tetszett, keres és küzd, ahogy ide-oda dülöngélve, 
érthetetlen szavakat mormolt hol Hans Castorp fülébe, hol Hermine Kleefeldébe. Végül Hans 
Castorp két kezén érezte az igen"-t jelentő szorítást. Közölte az orvossal, és...�
- Helyes! - kiáltotta Krokowski doktor. - Munkára, Holger! Zenét! - parancsolta. - Beszélgessünk! - 
És nyomatékosan megismételte a felszólítást, hogy semmiféle görcsös gondolatösszpontosítás, a 
várt jelenség
erőszakos várása nem szolgálja az ügyet, csupán a fesztelen, oldott figyelem állapota. Különös órák 
következtek. Különösebbeket még sohasem élt át fiatal hősünk, s noha későbbi sorsát nem látjuk 
világosan, noha történetünknek egy bizonyos pontján elveszítjük őt szem elől, bízvást 
feltételezhetjük, hogy további életében sem élt át soha különösebbeket. Mert Holger, vagy 
helyesebben Elly kisasszonyka most kezdődő munkája" órákig tartott, mondjuk meg mindjárt, több�  
mint két óra hosszat, egyetlen rövid szünetet beleszámítva; rettenetesen elhúzódott ez a munka, 
olyannyira, hogy a vége felé már-már kétségbeestek, nem hittek az eredményben, s amellett merő 
szánalomból is kísértésben voltak, hogy abbahagyják és letegyenek az egészről, mert igazán 
iszonyatosan nehéznek tetszett, és látszólag meghaladta a gyenge lény erejét, akire hárult. Mi, 
férfiak, ha nem zárkózunk el az emberi dolgok elől, egy bizonyos élethelyzetből jól ismerjük ezt az 
elviselhetetlen szánakozást, amelyet nevetséges módon senki sem vállal, s amely talán nem is 
helyénvaló, ezt a felháborodott elég volt"-ot, mely feltör belőlünk, holott nem lehet elég, hanem így�  
vagy úgy, de végig kell csinálni... Hallgatóink talán már sejtik, hogy az apa és a férj helyzetéről 
szólunk, és a szülés aktusáról - mert Elly vajúdása oly egyértelműen és félreérthetetlenül hasonlított 
ehhez, hogy még annak is föl kellett ismernie, aki még sosem találkozott vele a valóságban; így a 
fiatal Hans Castorp is, mivel nem zárkózott el az emberi dolgok elől, ezt a szervi élet misztikájával 
teli aktust ebben a formában ismerte meg - minő formában! És milyen rendeltetéssel! És miféle 
körülmények között! Nem nevezhetjük másnak, mint botrányosnak ezt a vörös fényben derengő, 
élénken csevegő szülőszobát, a leomló pongyolába öltözött csupasz karú, szűzies szülőnő 
személyét, valamint a további körülményeket, a szüntelen könnyű gramofonmuzsikát, a mesterkélt 
társalgást, amelyet a félkörben ülő társaság parancsra folytatott, meg a bátorító, derűs kiáltásokat, 
amelyeket a vajúdó nőhöz intéztek: Halló, Holger! Bátorság! Föl a fejjel! Csak rajta, Holger, ne�  
csüggedj, ki vele!" És nem tekintjük kivételnek a férj" személyét, helyzetét sem - ha a kívánságot�  
nyilvánító Hans Castorpot férjnek vesszük -, nem kevésbé megbotránkoztató tehát a férj helyzete 
sem, aki az anya" térdeit térde közé szorítva, kezét kezében fogta; Elly kezecskéjét, mely olyan�  
csuromvíz volt, mint a kis Leiláé annak idején, s Hans Castorpnak állandóan váltogatnia kellett 
fogását, nehogy kicsússzék a keze közül. Mert a gázkandalló a hátuk mögött meleget sugárzott.
Misztika? Áhítat? Ó, nem - hangosan és ízléstelenül viselkedtek a vörös homályban, amelyhez a 
szem lassacskán már annyira hozzászokott, hogy többé-kevésbé átlátta az egész szobát. A muzsika, 
a bátorító kurjantások az üdvhadsereg lelkesítő módszereire emlékeztették még azt is, aki - mint 
Hans Castorp - sohasem vett részt e derűs hivők istentiszteletén. Misztikusan, titokzatosan, érző 
szívben áhítatot fakasztón, csupáncsak természetes, szerves és cseppet sem kísérteties értelemben 
hatott a jelenet - hogy milyen közelebbi, bensőséges hasonlatosság révén, azt már megmondottuk. 
Elly erőfeszítése löketszerűen, szabályosan újult ki, mint a szülési fájások, a közbeeső pihenő 
időszakokban ernyedten lógott le oldalt a székről, olyanfajta eszméletlenségben, amelyet 
Krokowski doktor mélytransz"-nak nevezett. Azután megint megvonaglott, felnyögött, dobálta�  
magát, küszködött felvigyázóival, forró, értelmetlen szavakat sugdosott fülükbe, oldalozó görcsös 
mozdulatokat végzett, mintha ki akarna kergetni magából valamit, fogát csikorgatta, sőt egyszer 
beleharapott Hans Castorp kabátujjába. Így tartott egy óra hosszat, talán még tovább. Akkor a 



szeánszvezető úgy látta, hogy mindenki érdekében szünetet kell tartani. A cseh Wenzel, aki 
könnyítésül meg a változatosság kedvéért már egy ideje kímélte a zeneszekrényt, és gitárját 
pengette, cincogtatta igen ügyesen, félretette hangszerét. A kör tagjai föllélegzettek, és elengedték 
egymás kezét. Krokowski doktor a falhoz lépett, felkattantotta a mennyezeti lámpát. Vakítón áradt 
el a fehér fény, a társaság tagjai bárgyún pislogtak éjszakához szokott szemükkel. Elly 
előregörnyedve szendergett, arca szinte ölébe esett. Különös tevékenységet folytatott, amely a 
többieknek látszólag föl sem tűnt, annyira megszokták, de Hans Castorp meglepetten, figyelmesen 
szemlélte: tenyerével csípője táján matatott néhány percig, eltolta magától, és azután merítő, 
gereblyéző mozdulattal húzta vissza magához, mintha begyűjtene, betakarítana valamit. Majd 
többször hevesen összerezzent, és magához tért; ő is bárgyú, álmos szemmel pislogott a fénybe és 
mosolygott. Mosolygott - bajosan és kissé zárkózottan. Úgy tetszett, valóban nem érdemes őt 
sajnálni fáradalmaiért. Nem látszott különösebben kimerültnek. Talán nem is emlékezett rá. A 
látogató-karosszékben ült az orvos íróasztalának hátsó hosszú oldalánál, az ablak előtt, Krokowski 
és a díványt elválasztó spanyolfal között; székét úgy fordította, hogy könyökével az asztal lapjára 
támaszkodhasson, s láthassa a szobában levőket. Úgy ült ott, csendesen és szótlanul az egész tizenöt 
perces szünet alatt, míg a többiek itt-ott meghatott pillantásokat, bátorító fejbólintásokat küldtek 
feléje. Igazi szünet volt, oldott, pihentető, telve szelíd elégtétellel a már végzett munkára 
vonatkozóan. Az urak cigarettatárcái kattantak. Élvezettel dohányoztak, itt-ott csoportokba verődve 
halkan tárgyalgatták a szeánsz menetét. Szó sem lehetett csüggedésről, végleges 
eredménytelenségről. Voltak jelek, melyek alkalmasak voltak az effajta kishitűség legyőzésére. 
Akik a félkör túlsó végén, az orvos közelében ültek, egyetértőn beszámoltak róla, hogy többször 
világosan érezték azt a hűvös leheletet, amely a médium személyéből sugárzik, valahányszor 
materializáció van készülőben. Mások fényjelenségeket észleltek, a spanyolfal előtt mutatkozó 
fehér foltokat, kósza
erőtömörüléseket. Egy szó mint száz: semmi csüggedés! Semmi kishitűség! Holger szavát adta, 
nincs ok kételkedni benne, hogy beváltja ígéretét. Krokowski doktor jelt adott az ülés folytatására. 
Mindenki elfoglalta előbbi helyét, Ellyt ő maga kísérte vissza vajúdószékére, s haját simogatta 
eközben. Minden úgy folytatódott, mint az imént; Hans Castorp kérte ugyan, hogy mentsék fel az 
első ellenőr tisztsége alól, de a szeánsz vezetője megtagadta kérése teljesítését. Fontosnak tartja - 
mondotta -, hogy az, aki kívánságát nyilvánította, közvetlenül és érzéki módon győződjék meg róla, 
hogy a médium részéről teljességgel és gyakorlatilag ki van zárva minden félrevezető manipuláció 
lehetősége, így tehát Hans Castorp ismét elfoglalta különös helyzetét Ellyvel szemben. A fény vörös 
homállyá halkult. Megszólalt a zene. Néhány perc múlva megkezdődött a vonaglás, a szivattyúzó 
karmozdulatok, s ezúttal már Hans Castorp volt az, aki bejelentette a transz"-ot. A botrányos szülés�  
folytatódott. Milyen nehezen haladt előre! Sehogy sem akart végbemenni - de végbemehetett-e 
tulajdonképpen? Micsoda őrület! Honnét az anyaság? Szülés - de mi szülessen és hogyan? Segítség,�  
segítség!" - nyögte a gyermek, s úgy rémlett, fájásai abba a gyümölcstelen, veszedelmes, tartós 
görcsbe torkollnak, amelyet szakértő szülészek eklampsziának neveznek. Időről időre az orvosért 
kiáltott, hogy tegye rá a kezét. Krokowski megtette, bátorító, férfias szavak kíséretében. A 
delejezés, ha ugyan az volt, erőt adott Ellynek a további küzdéshez. Így múlt el a második óra, 
közben hol a gitár pötyögött, hol a gramofon árasztotta a könnyűzenés album melódiáit a szobába, 
melynek félhomályához újra hozzáidomult a napvilágtól elszokott szem. És akkor valami történt. 
Hans Castorp idézte elő. Ösztönzést adott, kimondta egy ötletét, kívánságát, mely voltaképpen már 
kezdettől fogva élt benne, s talán már előbb elő kellett volna állnia vele. Elly éppen mélytransz"-ban�  
feküdt, arcát ellenőrzés alatt álló kezére hajtva, Herr Wenzel pedig lemezt cserélt vagy fordított, 
amikor barátunk elszántan megszólalt: lenne egy javaslata, mondotta, igazán jelentéktelen, de hátha 
hasznosnak bizonyul. Van neki... azazhogy a ház lemeztárában van egy lemez Gounod Faust-jából, 
Valentin imája, bariton hangra, zenekari kísérettel, igazán szép. Neki, Hans Castorpnak az a nézete, 
hogy meg kellene próbálni ezt a lemezt föltenni.
- Ugyan miért? - kérdezte az orvos a vörös homályban.
- Hangulat kérdése. Érzelmi ügy - válaszolta a fiatalember. Az említett szám szelleme sajátos, sokat 
mondó. Meg kellene próbálni. Nézete szerint nem lehetetlen, hogy a zenedarab szelleme 



meggyorsítja majd az itt lebonyolódó folyamatot.
- Itt van a lemez? - kérdezte az orvos.
Nem, a lemez nem volt ott. De Hans Castorp minden további nélkül lehozhatja.
- Hová gondol! - Krokowski kereken elutasította az ajánlatot. Micsoda? Hans Castorp arra gondol, 
hogy elmegy, visszajön, és folytatja félbeszakított tevékenységét? A tapasztalatlanság szól belőle! 
Nem, ez teljességgel lehetetlen. Mindent elrontana vele, elölről kezdhetnék. És a tudományos 
pontosság szelleme is tiltja az efféle önkényes ki-be járkálást. A kulcs az ő, Krokowski zsebében 
van. Egy szó mint száz, ha a lemez nem közvetlenül hozzáférhető, akkor nincs más hátra... Még 
beszélt, amikor a cseh a gramofon mellől közbeszólt:
- A lemez itt van.
- Itt van? - hüledezett Hans Castorp...
Igen, itt. Faust, Valentin imája. Tessék parancsolni. Kivételesen a könnyűzenés albumba tévedt, a 
kettes számú zöld áriaalbum helyett, ahová az eredeti rendezés szerint tartozik. Véletlenül, 
rendkívüli és rendetlen módon, örvendetesen a könnyűzene közé került, csak föl kell tenni. Mit 
szólt hozzá Hans Castorp? Nem szólt semmit. Az orvos mondta helyette, hogy annál jobb", s többen�  
vele mondták. Surrogott a tű, a födél leereszkedett. Korálakkordok kíséretében megszólalt egy 
férfias hang: Véres harcok hajnalán válok tőled szép hazám!" Senki sem szólt. Hallgatták az éneket.�  
Mihelyt a lemez megszólalt, Elly újra kezdte fáradságos munkáját. Felriadt, remegett, nyögött, 
szivattyúzott, síkos, izzadt kezét megint homlokához emelte. A lemez forgott. Elérkezett a középső 
rész, megváltozott ritmusával, a harcról, veszélyről szóló hetyke, jámbor és franciás rész. Elmúlt, s 
következett a záró strófa, a kezdet zenekarral fölerősített visszatérése, megkapó zengéssel: És ha az�  
Úr elszólít végül..." Hans Castorp teljes figyelmét Elly foglalta el. A lány ágaskodott, elszoruló 
torkán át sípolva szívta be a levegőt, majd sóhajtva kilehelte, magába roskadt és elcsendesedett, 
Hans Castorp aggódva hajolt fölébe, és akkor megszólalt Frau Stöhr vinnyogó, nyöszörgő hangja:
- Ziemssen...!
Hans Castorp fölegyenesedett. Szájában keserű ízt érzett. Hallotta, ahogy egy másik, mély, nyugodt 
hang válaszol: - Én már régen látom.
A lemez lejárt, a fúvósok utolsó akkordja is elhangzott. De senki sem állította meg a masinát. A tű 
tovább szaladt a lemez közepén, élesen sercegve a csendben. Akkor Hans Castorp fölemelte a fejét, 
tekintete keresés nélkül megtalálta a helyes utat. Eggyel többen voltak a szobában, mint addig. A 
társaságtól távolabb, a háttérben, ahol a vörös fény maradványai éjszakába vesztek, és a tekintet 
már alig-alig hatolt odáig, az íróasztal hosszú oldala meg a spanyolfal közt, a szoba felé fordult 
látogató-karosszékben, amelyben Elly ült a
szünetben, ott ült Joachim. Az utolsó napok beesett arcú Joachimja volt, harcos-szakállával, 
amelyben olyan büszkén, telten ívelt az ajka. Hátradőlve ült, lábát keresztbe vetette. Noha valami 
fejfödő árnyékolta be megfogyott arcát, felismerhető volt rajta a szenvedés nyoma meg az a 
komoly, szigorú kifejezés, mely olyan férfiasan megszépítette utolsó napjaiban. Két mély redő 
vésődött homlokába orrtöve fölött, szép, nagy, sötét szeme mélyen benn ült csontos üregében, de ez 
nem csorbította szelíd tekintetét, mely csendesen, barátságosan és fürkészőn szegeződött Hans 
Castorpra, csakis őrá. Régi kis bánata, elálló füle fölismerhető volt a fején levő furcsa holmi alatt is, 
melynek jellege nem volt tisztán érthető. Joachim nem volt civilben, kardja keresztbe tett 
combjához támaszkodott, kezét markolatán tartotta, s övén valami pisztolytáskaféle is látszott. De 
igazi egyenruha sem volt, amit viselt; nem látszott rajta semmi fényes, semmi színes; litevka-
gallérja volt meg oldalzsebe, és valahol mélyen kereszt volt rátűzve. Lába feltűnő nagynak, lábszára 
igen vékonynak látszott, szoros tekerőféle volt rajta, inkább sportszerű, semmint katonás módon. És 
mi volt a fején? Úgy tetszett, mintha Joachim valami katonai csajkát vagy fazekat tett volna a fejére, 
s álla alatt rohamszíjjal erősítette volna meg. Furcsa módon azonban jól illett hozzá, harciassá, ódon 
zsoldosszerűvé tette megjelenését. Hans Castorp a kezén érezte Ellen Brand leheletét. Maga mellett 
Kleefeld kisasszony lihegő, gyors lélegzését hallotta. Más nem hallatszott a szobában, csak a tű alatt 
surrogó, lejárt, de tovább forgó lemez szüntelen zöreje; senki sem állította meg. Hans Castorp nem 
nézett senkire, nem akart tudni senkiről. A térdére hanyatló fejecske és karok fölött előrehajolva, 
merően bámult a vörös homályban a karosszékben ülő vendégre. Egy pillanatig úgy érezte, 



felfordul a gyomra. Gégéje összeszorult, négyszer vagy ötször forrón, görcsösen felzokogott. 
Bocsáss meg!" - suttogta halkan, magában; azután elfutotta szemét a könny, és nem látott többé�  
semmit. Mormolást hallott: Szóljon hozzá!" Hallotta, amint Krokowski doktor zengő baritonja�  
ünnepélyesen, derűsen néven szólítja, és megismétli a felszólítást. De nem fogadott szót, hanem 
ehelyett kihúzta kezét Elly arca alól és felállt. Krokowski doktor ismét nevén szólította, ezúttal 
szigorún, rendreutasítón. De Hans Castorp néhány lépéssel a bejárati ajtónál termett, és gyors 
mozdulattal felkattantotta a fehér fényű mennyezeti lámpát. Ellen Brand súlyos sokkban riadt fel. 
Hermine Kleefeld karjaiban vonaglott. Az a szék üres volt. Hans Castorp megindult a felállva 
tiltakozó Krokowski felé, megállt előtte. Szólni akart, de hang nem jött ki a torkán. Nyers, követelő 
mozdulattal felvetette fejét, és kinyújtotta a kezét. Amikor megkapta a kulcsot, néhányszor 
fenyegetőn bólintott az orvos felé, aztán sarkon fordult, és kiment a szobából.
A NAGY INGERÜLTSÉG
Ahogy fordultak az esztendők, valami kísértett a Berghof-szanatóriumban, egy szellem, amelyről 
Hans Castorp sejtette, hogy attól a démontól származik, kinek gonosz nevét már említettük. A 
műveltsége érdekében utazó fiatalember felelőtlen érdeklődésével tanulmányozta akkor azt a 
démont, sőt gyanús lehetőségeket fedezett fel magában, hogy alaposan kivegye részét szörnyűséges 
szolgálatából, lakótársaival együtt. Arra azonban lelki alkatánál fogva kevéssé volt alkalmas, hogy 
azt a szellemet szolgálja, amely most teret hódított, miután csírájában, itt-ott már mindig is 
jelentkezett, akárcsak elődje, az a másik. Mindazonáltal ijedten észlelte, hogy mihelyt egy kissé 
elhagyja magát, arcjátékban, szóban vagy tettben már őt is megtámadja a ragály, mely alól senki 
sem vonhatta ki magát az egész társaságból. Mi lelte az embereket? Mi volt a levegőben? - 
Kötekedés. Fenyegető ingerültség. Megnevezhetetlen türelmetlenség. Általános hajlam az epés 
szóváltásra, dühkitörésre, sőt dulakodásra. Nap nap után ádáz veszekedés, féktelen ordibálás támadt 
egyesek meg egész csoportok közt, és jellemző volt a helyzetre, hogy a vitában részt nem vevőket 
nem taszította a veszekedők felhevült állapota, nem is próbálták békíteni őket, hanem ellenkezőleg, 
élénken részt vettek, állást foglaltak, és lelkileg átengedték magukat a bódulatnak. A nézők 
sápadoztak, remegtek. A szemek villámokat szórtak, szenvedélyesen vonaglottak az ajkak. 
Irigyelték az éppen akcióba lépőktől a jogot, az alkalmat, hogy kiabálhatnak. Testet-lelket 
marcangolt a vágy, hogy ők is versenyre kelhessenek a vitázókkal, s akinek nem volt hozzá ereje, 
hogy a magányba meneküljön, azt menthetetlenül magával sodorta az örvény. A szanatóriumban 
halmozódtak az oktalan konfliktusok, kölcsönös vádaskodások a békítő szándékú, de gyakran 
ugyancsak ijesztő gyorsasággal üvöltő gorombaságba átcsapó fölöttesek színe előtt, és aki tűrhetően 
kiegyensúlyozott lélekkel ment el hazulról, az sem tudhatta, hogy milyen állapotban tér vissza. A jó 
orosz asztal társaságának egyik tagja, egy elegáns fiatal minszki hölgy, könnyű beteg - csak három 
hónapot kapott, nem többet - egyik nap lement a Telep"-re a francia blúzboltba vásárolni, és úgy�  
összeveszett az elárusítónővel, hogy halálos izgalomban érkezett haza, bevérzett, és attól fogva 
gyógyíthatatlannak számított. Férjét odahívták és közölték vele, hogy az asszonyka immár élte 
fogytáig nem mehet le innét. Ez csak egy példa rá, hogy mi kísértett a levegőben. Idézhetünk 
továbbiakat is, bár nem szívesen tesszük. Egyik-másik olvasónk emlékszik talán a kerek 
szemüveges diákra, vagy volt diákra, Frau
Salomon asztalánál: a csenevész fiatalembernek az volt a szokása, hogy ételét tányérján szecskává 
aprította, aztán az asztalra könyökölt, és mohón nyelte a keveréket, miközben asztalkendőjével itt-
ott vastag szemüvege mögé nyúlt, és valamit törölgetett. Így ült ott egész idő alatt, változatlanul 
diák vagy volt diák minőségében, zabált és törölgette a szemét, sohasem adván alkalmat rá, hogy 
futó pillantásnál több figyelem érje személyét. Most azonban egyik napon, reggelinél váratlanul és 
mintegy derült égből idegrohamot kapott, és olyan állapotba került, hogy közfeltűnést keltett, és az 
egész éttermet felabajgatta. Lárma támadt azon a tájon, ahol ült; elsápadva kiabált, és ordítozása a 
mellette álló törpe pincérnőnek szólt.
- Hazudik! - üvöltötte elcsukló hangon. - A tea hideg! Jéghideg a teám, amit hozott, nem iszom 
meg, kóstolja meg, mielőtt a szemembe hazudik, kóstolja meg, hogy igenis langyos mosogatóvíz, és 
lássa be, hogy tisztességes ember ilyet nem iszik! Hogy merészel nekem jéghideg teát hozni, mi jut 
eszébe, és mit képzel magában, hogy nekem ilyen langyos lötyedéket szolgál fel, és még azt hiszi, 



hogy én ezt megiszom?! Nem iszom meg! Nem kell! - rikácsolta, és mindkét öklével úgy verte az 
asztalt, hogy táncolt és csörömpölt rajta az edény. - Forró teát akarok! Tűzforró teát hozzon nekem, 
ehhez jogom van Isten és ember előtt! Nem iszom meg, énnekem tűzforró tea kell, itt haljak meg 
ezen a szent helyen, ha csak egy kortyot is... Átkozott nyomorék! - üvöltött fel hirtelen, 
szemlátomást egy rándítással elvetette az utolsó féket, és lelkesen engedte át magát az őrjöngés 
szélsőséges szabadságának. Öklét rázta Emerentia felé, és a szó szoros értelmében habzott a szája, 
fogát vicsorgatta. Azután tovább dobolt az asztalon, toporzékolt és üvöltve hajtogatta: Nem kell",�  
nem iszom" - a teremben pedig az történt, ami ilyenkor történni szokott. Ijesztő, feszült szimpátia�  
áradt a tomboló diák felé. Némelyek felugrottak, és szintén ökölbe szorult kézzel, fogcsikorgatva, 
izzó pillantással néztek feléje. Mások sápadtan, szemlesütve ültek a helyükön és remegtek. 
Remegtek még akkor is, amikor a diák már régen kiégve, magába roskadva ült kicserélt teája előtt - 
amelyet nem ivott meg. Mi volt ez?
Új vendég érkezett a Berghof közösségébe, azelőtt kereskedő, harmincesztendős, már évek óta 
állandóan lázas, azóta vándorol szanatóriumról szanatóriumra. Ez az ember zsidógyűlölő volt, 
antiszemita, mégpedig elvi alapon, sportszerűen, lelkesen és szenvedélyesen: ez a ki tudja, honnét 
összeszedett gyűlölet volt élete tartalma, büszkesége. Régen kereskedő volt, ma már az sem, az 
égvilágon senki és semmi sem volt, de megmaradt zsidófalónak. Súlyos beteg volt, hörögve 
köhögött, és néha-néha úgy tett, mintha a tüdejével tüsszentene, egyszer, kurtán, magas, félelmetes 
hangon. De nem volt zsidó, és ez a negatívum volt az egyetlen pozitív tulajdonsága. A neve is 
Wiedemann, keresztény név, nem tisztátalan. Előfizetett egy Árják fáklyája című folyóiratra, és 
ilyesféle szólamokat hangoztatott: - Megérkezem A.-ba, az X.-szanatóriumba... Ahogy 
elhelyezkedem a fekvőcsarnokban, ki fekszik tőlem balra a széken? A Hirsch úr! És ki fekszik 
jobbra? A Wolf úr! Természetesen azonnal elutaztam... - és így tovább. Ez kell neked!" - gondolta�  
Hans Castorp utálkozva.
Wiedemann-nak sanda, kurta, gyanakvó tekintete volt. A szó szoros és nem képletes értelmében úgy 
festett, mintha közvetlenül az orra előtt valami bojt csüngene, arra sandítana kajánul, és mit sem 
látna abból, ami távolabb van tőle. A rögeszme, mely hatalmába kerítette, viszkető gyanakvássá, 
nyughatatlan üldöztetéses tébollyá fajult, s ez arra ösztökélte, hogy a netán közelében megbújó vagy 
álcázott tisztátalanságot leleplezze, megszégyenítse. Ahol állt, amerre járt, mindenütt áskálódott, 
gyanúsított, fortyogott. Egyszóval napjait az a törekvés töltötte be, hogy kipellengérezzen 
mindenkit, aki nem rendelkezik azzal az előnnyel, amelyen kívül ő egyébbel nem rendelkezett. Az 
itt vázolt belső körülmények mármost erősen rosszabbították Wiedemann betegségi állapotát; s 
mivel elkerülhetetlen volt, hogy a Berghofban is találkozzék olyan élőlénnyel, akit az a hátrány 
sújtott, melytől Wiedemann úr maga mentes volt, ama belső körülmények hatására szörnyűséges 
jelenetre került sor, melynek Hans Castorp történetesen szemtanúja volt, s amely további például 
szolgálhat ábrázolásunkhoz. Mert lakott a Berghofban egy másik férfi - leleplezésről szó sem 
lehetett esetében, az eset világos volt. Sonnenschein-nek hívták azt a férfit, s mivel ennél koszosabb 
név már nem is képzelhető, Sonnenschein személye volt első naptól fogva a bojt, mely Wiedemann 
orra előtt csüngött, melyre kurta, kaján tekintettel sandított, és amelyet csapdosott, ütött, talán nem 
is azért, hogy elkergesse, hanem inkább azért, hogy mozgásba hozza, és annál jobban 
mérgelődhessen rajta. Sonnenschein ugyancsak kereskedő volt, mint a másik, ugyancsak súlyos 
beteg, és betegesen érzékeny. Ez a szívélyes, korántsem ostoba, sőt jó humorú ember a maga 
részéről is halálosan meggyűlölte Wiedemannt kötekedéséért, bojtcsapkodásáért, és egy délután 
nagy csődület támadt a hallban, mert Wiedemann és Sonnenschein vadul, állati módon hajba 
kaptak. Iszonyú, keserves látvány volt. Úgy marakodtak, mint a kis lurkók, de felnőttek 
kétségbeesettségével - hogy idáig jutottak. Egymás arcát karmolászták, egymás orrát, torkát 
szorongatták, úgy ütlegelték egymást, összeölelkezve, tragikus, ádáz komolysággal hemperegtek a 
földön, köpködték, taposták, húzták-rángatták, ütlegelték egymást, és habzott a szájuk. Az odasiető 
irodaszemélyzet választotta széjjel nagy nehezen a körömmel, foggal egymásba akaszkodó két 
embert. Wiedemann nyála, vére csörgött, arca valósággal elhülyült a dühtől, s az égnek álló haj ritka 
jelensége volt megfigyelhető rajta. Hans Castorp ezt még sosem
látta, nem is hitte, hogy igazából előfordul. Igen, Wiedemann úrnak keményen, mereven égnek állt 



a haja, úgy rohant el; Herr Sonnenscheint, akinek egyik szeme hatalmas kék daganatban tűnt el, tar 
koponyáját körülvevő göndör, fekete hajkoszorújában pedig véres folytonossági hiány tátongott, 
betámogatták az irodába, ott leroskadt, és keserves sírásra fakadt, arcát tenyerébe temetve. Ez 
történt Wiedemann-nal meg Sonnenscheinnel. Akik látták, órákig remegtek utána.
Ehhez képest egyenesen jólesik egy igazi becsületbeli ügyről beszámolni, amely ugyanabba az 
időbe esett, és nevét komikusan megérdemelte, már csak a formális ünnepélyesség miatt is, 
amellyel kezelték. Hans Castorp nem volt tanúja egyes szakaszaiban, bonyolult, drámai lefolyását 
csak a rávonatkozó okmányokból, nyilatkozatokból és jegyzőkönyvekből ismerte, melyeket a 
szanatóriumban és azon kívül is, a helységben, a kantonban, az országban, sőt még külföldön és 
Amerikában is írásban terjesztettek, s még olyanoknak is megküldték tanulmányozás végett, akikről 
pedig bizonyosra vehették, hogy az üggyel egy szikrányit sem tudnak és nem is óhajtanak 
foglalkozni. Lengyel ügy volt, becsületbeli galiba; a lengyel csoport kebelében támadt, mely 
újabban a szanatóriumban kialakult, valóságos kis kolónia volt, s a jó orosz asztalt tartotta 
megszállva (Hans Castorp, hogy ezt is megemlítsük e helyt, már nem ült ott, hanem az idők 
folyamán előbb Kleefeld kisasszony, majd Frau Salomon s végül Fraulein Levi asztalához 
vándorolt). Ez a lengyel társaság olyan elegáns volt, olyan lovagiasan kikent-kifent, hogy az ember 
láttukra felhúzta a szemöldökét, és mindenre felkészült lelkében; egy házaspáron meg egy 
kisasszonyon kívül - akit gyengéd szálak fűztek az egyik úrhoz - csupa gavallérból állt. Von 
Zutawski, Cieszynski, von Rosinski, Michael Lodygowski, Leo von Asarapetian meg más efféle 
hangzatos nevek szerepeltek ott. No mármost, a Berghof vendéglőjében, pezsgőzés közben, egy 
bizonyos Japoll két másik gavallér jelenlétében nyomdafestéket nem tűrő kijelentéseket tett Herr 
von Zutawski feleségéről, valamint a Herr Lodygowskihoz közel álló Krylow kisasszonyról. Ebből 
azután lépések, tettek és formaságok adódtak, melyek a terjesztésre kerülő irományokban 
foglaltattak. Hans Castorp a következőket olvasta:
Nyilatkozat, lengyel eredetiből fordítva. - 19... március 27-én Herr Stanislaw von Zutawski azzal a 
kéréssel fordult dr. Antoni Cieszynskí és Stefan von Rosinski urakhoz, fáradjanak el nevében Herr 
Kasimir Japoll úrhoz, és a becsületkódexben foglalt úton követeljenek tőle elégtételt a súlyos 
sértésért és rágalmazásért, amellyel Herr Kasimir Japoll Herr Stanislaw von Zutawski hitvesét, 
Jadwiga von Zutawska úrhölgyet Janusz Teofil Lenart és Leo von Asarapetian urakkal való 
beszélgetés során illette. Midőn Herr von Zutawski néhány nappal ezelőtt kerülő úton tudomást 
szerzett a fent említett beszélgetésről, mely november végén folyt le, azonnal lépéseket tett, hogy 
pontos információkat szerezzen a sértés tényéről és mibenlétéről. A tegnapi napon, 19... március 27-
én a rágalmazás és sértés ténye megállapíttatott Herr Leo von Asarapetian közlése alapján, aki 
közvetlen tanúja volt a sértő szavakat és rágalmakat tartalmazó beszélgetésnek; ezek után Herr 
Stanislaw von Zutawski indíttatva érezte magát, hogy haladéktalanul az alulírtakhoz forduljon, és 
megbízza őket, indítsák meg a becsületügyi eljárást Kasimir Japoll úr ellen. Alulírottak a következő 
nyilatkozatot adják ki:
1. Az 19... április 9-én Lembergben kelt és Zdzistaw Zygulski, valamint Tadeusz Kadyj urak által 
Herr Ladislaw Godulecznynek Herr Kasimir Japoll ellen indított becsületügyi eljárásáról készített 
jegyzőkönyv alapján, továbbá a becsületbíróságnak Lembergben 19... június 18-án ugyanezen 
ügyben hozott határozata alapján, mely két okirat egyetértőn és egybehangzón megállapítja, hogy 
Kasimir Japoll úr többszöri magatartása miatt, mely nem hozható összhangba a becsület 
fogalmával, nem tekinthető gentlemannek, 2. az alulírottak teljes horderejükben levonják a 
fentiekből folyó következtetéseket, és megállapítják annak abszolút lehetetlenségét, hogy Kasimir 
Japoll úr bármi módon is képes volna elégtételadásra.
3. Ugyanezen alulírottak a maguk személyére nézve megengedhetetlennek tekintik, hogy egy olyan 
emberrel szemben, aki kívül áll a becsület fogalmán, becsületbeli ügyet vigyenek vagy abban 
közvetítsenek. E helyzetre való tekintettel alulírottak figyelmeztetik Herr Stanislav von Zutawskit, 
hogy hasztalan lenne Herr Kasimir Japolltól becsületügyi eljárás során elégtételt követelni, és azt 
tanácsolják neki, terelje az ügyet a büntetőbíráskodás útjára, s ily módon akadályozza meg, hogy 
egy személy, aki olyan mértékben alkalmatlan az elégtételszolgáltatására, mint Herr Kasimir Japoll, 
további károkat okozzon. - (Keltezve és aláírva:) Dr. Antoni Cieszynski, Stefan von Rosinski.



Továbbá a következő okmányt olvasta Hans Castorp:
Jegyzőkönyv,
mely tartalmazza a tanúk vallomását arról, ami Herr Stanislaw von Zutawski, Herr Michael 
Lodygowski, másrészt Kasimir Japoll ésjanusz Teofil Lenart urak között történt D.-ban, a 
Gyógyszálló bárjában 19... április2-án este 7óra30 perc és 7 óra 45 perc között. Tekintettel arra, 
hogy Herr Stanislaw von Zutawski segédeinek, dr. Anton Cieszynski és Stefan Rosinski uraknak 
Herr Kasimirjapoll ügyében 19... március 28-án tett nyilatkozata következtében érett megfontolás 
után arra a meggyőződésre jutott, hogy az általuk ajánlott bűnvádi eljárás során nem nyerhet 
elégtételt Herr Kasimir Japolltól hitvese sulyos becsületsértéséért és�
megrágalmazásáért", mivel 1. jogos a gyanú, hogy Herr Kasimir Japoll a kitűzött időpontban nem 
jelennék meg a bíróság előtt, további üldözését pedig nemcsak megnehezítené; hanem teljességgel 
lehetetlenné tenné az a körülmény, hogy nevezett osztrák állampolgár,
2. mivel továbbá a bíróság által kiszabott büntetés semmiképp sem tehetné jóvá a sérelmet, amellyel 
Herr Kasimir Japoll Herr Stanislaw von Zutawski és hitvese, Jadwiga von Zutawska asszony nevét 
és családját rágalmazó módon beszennyezte, Herr Stanislaw von Zutawski a legrövidebb, 
meggyőződése szerint legcélravezetőbb és az adott körülményeknek leginkább megfelelő utat 
választotta, miután közvetett úton megtudta, hogy Herr Kasimir Japoll másnap el szándékozik 
hagyni ezt a helyet, és 19... április 2-án este 7 óra 30 és 7 óra 45 között, hitvese, valamint Michael 
Lodygowski és Ignaz von Mellin urak jelenlétében Herr Kasimir Japollt, aki Herr Janusz Teojil 
Lenart és két ismeretlen leány társaságában szeszes italok mellett mulatozott az itteni Gyógyszálló 
American Bárjában, többszörösen pofon ütötte. Közvetlenül ezután Herr Michael Lodygowski is 
felpofozta Herr Kasimir Japollt, hozzáfűzvén: ez a megtorlás a rajta és Freulein Krylowon esett 
súlyos sérelemért. Nyomban ezt követően Herr Michael Lodygowski Herr Janusz Teojil Lenartot is 
megpofozta a Zutawski úr és neje ellen elkövetett minősíthetetlen sértésért, mire percnyi habozás 
nélkül Herr Stanislaw von Zutawski is többszörösen és ismételten pofon ütötte Herr Janusz Teofil 
Lenartot hitvese, valamint Fraulein Krylow gyalázkodó megrágalmazásáért. Kasimir Japoll és 
Janusz Teojil Lenart urak az egész folyamat alatt teljesen passzívan viselkedtek. (Keltezve és 
aláírva:) Michael Lodygowski, Ignaz von Mellin.
A belső körülmények nem engedték meg Hans Castorpnak, hogy a hivatalos pofonok e pergőtüzén 
úgy nevessen, ahogy máskor nevetett volna. Lelke megremegett, amikor mindezt olvasta; a maga 
kissé élettelen, de szembeötlő ellentétességével mélyen megrendítette az egyik fél kifogástalan 
magatartása, s a másik petyhüdt, alantas becstelensége, amint az okiratokból kitetszett. Így érzett 
mindenki. Széltében-hosszában szenvedélyesen tanulmányozták és fogcsikorgatva tárgyalták a 
lengyel becsületügyet. Kissé kijózanítóan hatott Herr Kasimir Japoll ellenröpirata, mely szerint von 
Zutawski pontosan tudta, hogy őt, Japollt, annak idején Lembergben elégtételadásra képtelennek 
minősítették holmi felfuvalkodott ficsurak, így von Zutawski minden azonnali és haladéktalan 
lépése tiszta majomcirkusz volt, mert eleve tudta, hogy nem kell megverekednie. Arról pedig, hogy 
ellene, Japoll ellen, bűnvádi följelentést tegyen, von Zutawski abból az egyszerű okból mondott le, 
hogy amint mindenki, ő maga is jól tudja, hitvese, Jadwiga, valóságos agancsgyűjteménnyel látta őt 
el, s ezt Japoll játszva bebizonyíthatná, aminthogy Krylow kisasszony életmódjának felgöngyölése 
sem tett volna túlságosan jó benyomást a bíróság előtt. Egyébként eddig csak róla, Japollról 
állapították meg, hogy nem képes elégtételadásra, társáról, Lenartról azonban nem állapították meg 
ugyanezt, von Zutawski azonban elsáncolta magát az előbbi tény mögé, nehogy veszélybe kerüljön. 
Arról nem is kíván szólni, hogy Asarapetian úr milyen szerepet játszott az ügyben. Ami azonban a 
Gyógyszálló bárjában lezajlott jelenetet illeti, ő, Japoll, éles nyelvű és tréfálkozásra hajlamos ugyan, 
de rendkívül gyenge testalkatú; von Zutawski a barátaival meg átlagon felül erőteljes hitvesével 
fizikai túlerőben volt, kivált mivel a két hölgyike az ő, Japoll, meg Lenart társaságában vidám volt 
ugyan, de ijedős, mint a csirke; ezért ő, Japoll, a rút verekedést és a nyilvános botrányt elkerülendő, 
rávette Lenartot, aki védekezni akart, hogy viselkedjék nyugodtan és tűrje el Isten nevében von 
Zutawski és Lodygowski urak futó érintését, mely egy cseppet sem volt fájdalmas, és a körülülők 
baráti incselkedésnek hitték. Ekképpen nyilatkozott Japoll, noha persze nem menthette a veszett 
fejsze nyelét. Helyesbítései nemigen tudták megbolygatni becsület és becstelenség szép ellentétét, 



amint az az ellenpárt megállapításaiból kiviláglott - kivált mert Japoll nem rendelkezett a Zutawski-
párt sokszorosító technikájával sem, és replikáját csak néhány gépírásos másolatban terjesztette az 
emberek között. A Zutawski-féle jegyzőkönyveket azonban, mint mondottuk, mindenki kézhez 
kapta, még egészen távol álló személyek is. Megkapta például Naphta is meg Settembrini is; Hans 
Castorp látta a kezükben, és meglepetten észlelte, hogy ők is fogcsikorgatva, furcsán elrévült arccal 
merednek az iratra. A derűs gúnyt, amelyre ő maga, az uralkodó belső körülmények miatt, nem volt 
képes, legalább Settembrini úrtól elvárta volna. De a Hans Castorp megfigyelése szerint elharapózó 
ragály nyilván hatalmába kerítette a szabadkőműves olasz világos szellemét is, elvette kedvét a 
nevetéstől, és komolyan fogékonnyá tette a pofonügy idegeket korbácsoló vonzóereje iránt; 
azonkívül mint az élet emberét, elkeserítette csalóka átmeneti javulásokkal lassan, de 
feltartóztathatatlanul romló egészségi állapota; dühösen szégyelte, átkozta s megvetette önmagát 
miatta, de abban az időben már úgyszólván hetenként egy-két napra az ágyba kényszerült. 
Lakótársa és ellenlábasa, Naphta sem volt jobb állapotban. Az ő szervezetében is előrehaladt a 
betegség, amely rendi karrierje félbeszakadásának fizikai oka - vagy mondjuk-e: ürügye - volt; a 
magaslati, ritka levegő, amelyben idefenn élt, nem tudta meggátolni továbbterjedését. Ő is gyakran 
nyomta az ágyat, repedttányér hangja még erősebben csörömpölt, ha beszélt, márpedig ha lázas 
volt, még többet beszélt, élesebben és maróbban, mint valaha. A kis Naphtából nyilván hiányzott az 
az eszmei ellenállás betegséggel, halállal szemben, melynek veresége - hogy alulmaradt az 
alattomos természet túlerejével szemben - úgy fájt
Settembrini úrnak; ezért a jezsuita nem szomorúan, elkeseredetten vette tudomásul testi állapota 
rosszabbodását, hanem példátlan támadó kedvvel, gúnyos, fölényes derűvel, s olyan módon kereste 
a szellemi kételyt, tagadást, zavarkeltést, amely súlyosan ingerelte az olasz melankóliáját, és 
kettejük intellektuális viszályát napról napra jobban kiélezte. Hans castorp persze csak azokról a 
vitákról nyilatkozhatott, amelyeknél jelen volt. De majdnem biztosra vette, hogy egyet sem mulaszt, 
az ő jelenléte - a pedagógiai tárgy jelenléte - kellett hozzá, hogy jelentősebb kollokviumot csiholjon 
ki belőlük. És ha nem is kímélte meg Settembrini urat attól a bosszúságtól, hogy figyelemre 
méltónak találja Naphta kajánságait, mégis meg kellett adnia, hogy a jezsuita hovatovább elveti a 
sulykot, és fejtegetései meghaladják a szellemi épség határait. Ebben a betegben nem volt meg sem 
az erő, sem a jóakarat hozzá, hogy betegségén felülemelkedjék, hanem a világot a betegség 
jegyében és képében szemlélte. Settembrini úr dühére - aki érdeklődve figyelő neveltjét a 
legszívesebben kiküldte volna a szobából, vagy befogta volna a fülét - kijelentette, hogy az emberi 
anyag sokkalta hitványabb annál, semhogy a szellemet meg lehetne benne valósítani. Bolond, aki 
erre törekszik. Mi sül ki belőle? Torzkép! A sokat magasztalt francia forradalom valóságos 
eredménye a burzsoá kapitalista állam - dicső egy eredmény! -, amelyen úgy akarnak javítani, hogy 
ezt a szörnyűséget egyetemessé terjesztik ki. A világköztársaság, az lesz aztán a boldogság! Semmi 
kétség! Haladás? Ó, hát itt arról a közismert betegről van szó, aki állandóan változtatja helyzetét, 
mert attól reméli megkönnyebbülését. A be nem vallott, de titokban általánosan elterjedt kívánság, 
hogy háború legyen, ugyanennek a lelkiállapotnak a kifejeződése. A háború eljön, és ez jó is lesz, 
noha egészen mást érlel majd, mint amit rendezői várnak tőle. - Naphta megvetette a polgári 
biztonsági államot. Megragadta az alkalmat ennek kifejtésére, amikor egyszer ősszel sétálni mentek 
a főutcán, megeredt az eső, és mindenki mintegy parancsszóra esernyőt tartott a feje fölé. Naphta 
ebben jelképét látta a gyávaságnak, aljas elpuhultságnak, amely a civilizáció következménye. Egy 
olyan mene tekel"-szerű figyelmeztetés, mint a Titanic" gőzös szerencsétlensége, amilyen� �  
atavisztikus, annyira üdítő. Utána óriási ribillió: nagyobb biztonságot a közlekedésben"! Általában�  
mindig, mindenütt a legnagyobb felháborodás, mihelyt a biztonság" veszélyben forog. Ez siralmas,�  
és a maga humanista petyhüdtségében kitűnően illik a gazdasági csatatér farkasdühéhez és 
alávalóságához, amelyet a polgári állam képvisel. Háborút, háborút! Ő a maga részéről egyetért, és 
a mindenfelől megnyilvánuló kívánságot viszonylag tiszteletre méltónak nyilvánítja. Mihelyt 
azonban Settembrini úr beledobta a beszélgetésbe az igazságosság" szót, és ezt a magasztos elvet�  
ajánlotta megelőző gyógyszernek bel- és külpolitikai katasztrófák ellen, kitűnt, hogy Naphta, aki az 
imént még túlságosan jónak mondotta a szellemet, semhogy földi megvalósulása valaha is 
sikerülhessen, valójában arra törekszik, hogy a szellemet kétségbe vonja és megrágalmazza. 



Igazságosság! Imádatra méltó fogalom? Isteni fogalom? Elsőrendű fogalom? Isten és a természet 
egyaránt igazságtalan, mindegyiknek megvannak a maga kedvencei, kegyelemből válogat, az 
egyiket veszélyesen kitünteti, a másikat könnyű, mindennapi élettel áldja meg. És az akarattal bíró 
ember? Az ő számára az igazságosság egyrészt bénító gyengeség, a kétely maga - másrészt meg 
harsona, mely lelkiismeretlen tettekre szólít. Minthogy az embernek, ha meg akar maradni az 
erkölcs területén, az egyik értelemben vett igazságosságot" mindig korrigálnia kell a másik�  
értelemben vett igazságossággal" - hova lesz akkor a fogalom föltétlen, radikális volta? Egyébként�  
az ember vagy az egyik szemponttal igazságos", vagy a másikkal, vagy az egyik ellen az, vagy a�  
másik ellen. Minden egyéb: liberalizmus, azzal pedig manapság már a kutyát se lehet kicsalogatni a 
kemencesutból. Az igazságosság nem egyéb, mint a polgári retorika üres szópelyvája; ahhoz, hogy 
az ember eljusson a cselekvésig, mindenekelőtt tudnia kell, hogy melyik igazságosságot vallja a 
magáénak: azt-e, amelyik mindenkinek a magáét, vagy azt, amelyik mindenkinek ugyanazt akarja 
juttatni. Találomra ragadtunk ki egy példát a parttalan vitákból, hogy bemutassuk, mi módon 
törekedett Naphta az értelem lerombolására. Még rosszabbul hangzott, amikor a tudományról 
beszélt, amelyben nem hitt. Nem hisz benne, mondotta, mert az embernek jogában áll hinni vagy 
nem hinni benne. A tudomány is csak hit, mint akármi más, csak rosszabb és ostobább minden más 
hitnél, maga a tudomány" szó is már a legbárgyúbb realizmus megnyilvánulása, mely nem átallja�  
készpénznek venni vagy legalábbis feltüntetni a tárgyak több mint kétséges tükröződéseit az emberi 
intellektusban, és ebből a legsivárabb, legszellemtelenebb dogmatikát kotyvasztja, melyet az 
emberiségre valaha ráerőszakoltak. Talán bizony nem nevetséges önellentmondás egy magában való 
érzéki világ föltételezése? Márpedig a modern természettudomány, mint dogma, egyes-egyedül 
abból a metafizikai föltételezésből táplálkozik, hogy emberi megismerésünk formái, tér, idő és 
kauzalitás, amelyekben a jelenségek lejátszódnak, reális viszonylatok, s megismerésünktől 
függetlenül is léteznek. Ez a monista állítás a legocsmányabb pimaszság, amellyel a szellemet 
valaha traktálták. Tér, idő, okság, ez monistául annyit jelent: fejlődés, és ezzel eljutottunk a 
szabadgondolkozó, ateista korcsvallás középponti dogmájához, amellyel - nézetük szerint - Mózes 
első könyvét hatályon kívül helyezik, és a butító mesével felvilágosító tudást állítanak szembe, 
mintha bizony Haeckel jelen lett volna a föld keletkezésénél! Empíria! A világéter talán egzakt? 
Talán bebizonyított tény az atom, ez a tetszetős matematikai tréfa, a legkisebb, oszthatatlan�
részecske"? A tér és az idő végtelenségéről szóló tan talán tapasztalaton alapszik? Valóban, a tér és 
idő realitásáról és végtelenségéről szóló dogma meg egy kevés logika segítségével roppantul 
mulatságos eredményekre juthatunk: tudniillik a semmire. Tudniillik arra a belátásra, hogy a 
realizmus az igazi nihilizmus. Miért? Annál az egyszerű oknál fogva, hogy a végtelenhez minden 
tetszés szerinti nagyság úgy aránylik, mint a zérus. Mert a végtelenben nincsen nagyság, az 
örökkévalóságban nincsen sem tartam, sem változás. A térbeli végtelenben pedig, mivel ott minden 
távolság matematikailag zérussal egyenlő, nem létezhet két egymás melletti pont sem, még kevésbé 
testek, még kevésbé mozgás. Mindezt azért állapítja meg Naphta, hogy szembeszálljon az orcátlan 
vakmerőséggel, amellyel a materialista tudomány abszolút megismerésnek tünteti fel asztronómiai 
füllentéseit, világegyetem"-ről való üres fecsegését. Szánja az emberiséget, mert jelentéktelen�  
számok kérkedő felvonultatásával engedte magát meggyőzni a maga jelentéktelenségéről, 
megfosztani jelentősége tudatától! Mert az még hagyján, ha az értelem és a megismerés megmarad 
a földi dolgok keretei között, és ebben a szférában realitásnak veszi élményeit a szubjektív-
objektumokkal. Ha azonban ezen túlmegy, és belenyúl az örök titokba, úgynevezett kozmológiát, 
kozmogóniát űz, akkor vége a tréfának, a fennhéjázás eléri a botrány felsőfokát. Micsoda 
istenkáromló zagyvaság, valóban, egy csillagnak a földtől való távolságát" trillió kilométerekkel�  
vagy fényévekkel mérni, és azt képzelni, hogy ezzel a számszemfényvesztéssel betekintést adunk az 
embernek a végtelen meg az örökkévalóság lényegébe, holott a végtelennek az égvilágon semmi 
köze a nagysághoz, az örökkévalóságnak időtartamhoz és időtávolságokhoz általában, mert 
végtelen és örökkévalóság a legkevésbé sem természettudományos fogalmak, sőt inkább 
érvénytelenítik mindazt, amit természetnek nevezünk! Valóban, a gyermek együgyű hiedelme, hogy 
a csillagok lyukak az ég sátrában, amelyeken átsüt az örök világosság, százszor inkább kedvére 
való, mint az az üres, értelmetlen és képzelgő locsogás, amellyel a monista tudomány a 



világegyetem"-et körülzagyválja. Settembrini megkérdezte, hogy ő, Naphta, a maga részéről�  
osztozik-e a gyermek hiedelmében a csillagokra nézve, mire Naphta azt válaszolta, hogy fenntartja 
magának a szkepszis alázatát és szabadságát. Ebből megint kitetszett, mit ért Naphta szabadság"-on,�  
és hová vezethet ez a felfogás. Csak ne kellett volna Settembrini úrnak attól tartania, hogy Hans 
Castorp mindezt figyelemre méltónak találja! Naphta kajánul lesett az alkalomra, hogy kikémlelje a 
természetlegyőző haladás gyengeségeit, képviselőinél és úttörőinél pedig az irracionális hitbe való 
emberi visszaeséseket mutasson ki. Repülők, aviatikusok, mondotta, többnyire gyanús és 
megbízhatatlan egyének, főleg roppantul babonásak. Szerencsemalacot, varjút visznek magukkal 
gépükön, hármat köpnek erre meg arra, felhúzzák szerencsés társaik kesztyűjét. Hogyan fér össze ez 
a primitív értelmetlenség a hivatásuk alapját képező világnézettel? Szemlátomást szórakoztatta, 
kielégítette az ellentmondás, amelyet kimutatott; hosszasan fejtegette... De minek nyúlkálunk a 
kimeríthetetlenbe, hogy példákat mutassunk be Naphta gyűlölködéséről, amikor nagyon is konkrét 
elbeszélnivalónk van! Egy februári délutánon az urak megegyeztek, hogy kirándulnak Monsteinbe; 
ez a falu szánon másfél órányira volt hétköznapjaik színhelyétől. A kiránduláson Naphta és 
Settembrini, Hans Castorp, Ferge meg Wehsal vettek részt. Két egylovas szánon indultak délután 
három órakor, jó melegen bebugyolálva, a kintlakók otthonától; Hans Castorp a humanistával ült 
egy szánban, Naphta pedig Fergével meg Wehsallal, az utóbbi a bakon, a kocsis mellett foglalt 
helyet; így vágtak neki nagy csengettyűszóval, mely olyan barátságosan szól a havas csendben. 
Útjuk a jobb oldali völgylejtőn, Frauenkirch és Glaris mellett vitt délnek. Az égnek erről a tájáról 
hófellegek vonultak fel olyan sebesen, hogy nemsokára már csak hátul, a Ratikon-hegylánc mögött 
látszott egy halványkék sáv. Keményen fagyott, a hegység ködbe burkolózott. Az út, amelyen 
haladtak, korlát nélküli, keskeny teraszcsíkként húzódott a fenyves és a meredély között, és erősen 
emelkedett. Lépésben haladtak. Lesikló ródlizók közeledtek hozzájuk gyakran, a kereszteződésnél 
le kellett szállniuk. Kanyarok mögül idegen csengettyűszó hangzott fel halkan, figyelmeztetőn, 
szánok jöttek szembe, két ló volt beléjük fogva egymás mögött, és a kitérés nagy óvatosságot 
követelt. A céltól nem messze szép kilátás tárult ki előttük a Zügenstrasse egyik sziklás részletére. A 
monsteini kis fogadó előtt, mely magát Gyógyszálló"-nak nevezte, kibontakoztak a takarókból,�  
hátrahagyták a szánokat, és még néhány lépéssel tovább mentek, hogy megnézzék a kilátást 
délkeletnek, a Stulsergrat felé. A háromezer méter magas óriási falat köd takarta el. Csak egy 
helyütt meredezett elő a gomolygásból egy égig érő orom, földöntúlian, walhallai távolságban, 
szentül és megközelíthetetlenül. Hans Castorp megcsodálta, és a többieket is felszólította, hogy 
csodálják. Ő ejtette ki először hódolatteljesen a megközelíthetetlen" szót, s ezzel alkalmat adott�  
Settembrini úrnak annak hangsúlyozására, hogy az a szikla persze nagyon is megközelíthető, és 
meg is közelítették. Általában már nemigen található földünkön megközelíthetetlen hely, a tájnak 
olyan része, ahová az ember még be nem tette a lábát. Ez némi túlzás és nagyzolás, jegyezte meg 
Naphta, és megnevezte a Mount Everestet, amely mindeddig fagyosan ellenállt az ember orcátlan 
vakmerőségének, és szemlátomást eltökélte, hogy mindörökre megmarad rideg tartózkodásában. A 
humanista bosszankodott. A társaság visszatért a Gyógyszállóhoz, ahol szánjaikon kívül még 
néhány idegen, befogott szánt találtak. A Gyógyszállóban valóban lehetett lakni. Az emeleten 
néhány
számozott szoba nyílt a folyosóról. Ugyanott volt az ebédlő is, parasztos berendezésű, jól fűtött 
helyiség. A kirándulók uzsonnát rendeltek a szolgálatkész gazdasszonynál: kávét, mézet, fehér 
kenyeret és körtéskalácsot, a helység specialitását. A kocsisoknak vörös bort küldtek ki. A többi 
asztalnál svájci meg hollandus vendégek ültek. Szívesen mondanók, hogy öt barátunk asztalánál a 
kitűnő forró kávé élvezetével járó fölmelegedés magasröptű beszélgetést támasztott. Ezzel azonban 
nem adnánk hű képet a helyzetről, mert a beszélgetés tulajdonképpen Naphta monológja volt; a 
többiek csak az elején szóltak néhány szót, attól fogva már csak ő beszélt, és monológját igen 
különös és társadalmilag kifogásolható módon adta elő, tudniillik szeretetre méltó és oktató 
modorban egyedül Hans Castorphoz fordult vele, a másik oldalán ülő Settembrininek hátat fordított, 
és a másik két úrral sem törődött. Hans Castorp félig-meddig helyeslő bólogatással fogadta 
elmefuttatását. Rögtönzése témáját nehéz lenne pontosan megfogalmazni. Voltaképp nem is volt 
egységes témája, lazán, szabadon csapongott a szellem területén, ezt-amazt súrolta, s lényegileg arra 



törekedett, hogy csüggesztő módon kimutassa, mennyire kétértelműek a szellemi életjelenségek, 
milyen színjátszóak és harci szempontból hasznavehetetlenek a belőlük elvont nagy fogalmak, s 
mennyire változó köntösben jelenik meg az abszolútum a földön. Előadása mégis többé-kevésbé a 
szabadság problémája körül forgott, amelyet ugyancsak zavarkeltő módon fejtegetett. Többek közt a 
romantikáról beszélt, a kora tizenkilencedik század ez európai mozgalmának érdekes kettős 
arculatáról: reakció és forradalom fogalmai megsemmisülnek előtte, ha nem egyesülnek egy 
harmadik, magasabb fogalommá. Mert természetesen nevetséges dolog a forradalmi fogalmát 
csupán a haladással és a diadalmasan előretörő felvilágosodással kapcsolatba hozni. Az európai 
romantika legelsősorban szabadságmozgalom volt: klasszicizmusellenes, akadémiaellenes, a régi 
francia ízlés ellen irányult, az értelem kivénhedt iskolája ellen, melynek védelmezőit púderes 
parókáknak csúfolta. Naphta azután rátért a szabadságharcokra, Fichte-féle felbuzdulásokra, ama 
dalos, mámoros népfölkelésekre egy tűrhetetlen zsarnokság ellen - amely zsarnokság azonban 
sajnos, hehe, a szabadságot, vagyis a forradalom eszméit testesítette meg. Roppant mulatságos: 
harsány énekszóval kardot ragadtak, hogy a forradalmi zsarnokságot a reakciós fejedelmi jogar 
javára szétzúzzák, és ezt mind a szabadságért tették. Ifjú hallgatója itt nyilván megfigyelheti külső 
és belső szabadság különbségét, ellentétét, s ugyanakkor fölvetheti a kényes kérdést, hogy a 
rabságnak melyik formája egyeztethető össze a legjobban, hehe, vagy a legkevésbé egy ország 
becsületével. A szabadság nyilván mégis inkább romantikus, semmint felvilágosult fogalom, mert 
akárcsak a romantikában, kibonyolíthatatlanul egybefonódik benne az emberiség expanziós ösztöne 
és az én szenvedélyes, beszűkítő hangsúlyozása. Az individualista szabadságvágy szülte a nemzeti 
jelleg múltba néző, romantikus kultuszát, amely harcias, s amelyet a humanitárius liberalizmus 
sötétnek nevez, holott emez is az individualizmust hirdeti, csak kissé más szögben. Az 
individualizmus maga is romantikus, középkori annyiból, hogy meg van győződve az egyedi lény 
végtelen, kozmikus fontosságáról; ebből adódik a lélek halhatatlanságának tana, a geocentrikus 
világkép meg az asztrológia. Másrészt azonban az individualizmus a liberálist játszó humanizmus 
ügye, mivel ez anarchiára hajlik, és mindenképp meg akarja óvni a drágalátos ént attól, hogy 
feláldozzák a közösségnek. Ez tehát az individualizmus, ez is meg amaz is - a szó nagyon sok 
mindent takar. Azt azonban igazán meg kell adni, hogy a szabadság pátosza szülte a szabadság 
legragyogóbb ellenségeit, a kegyelettelenül romboló haladás ellen küzdő múlt legszellemesebb 
lovagjait. És Naphta megnevezte Arnetot, aki megátkozta az iparosodást, és a nemességet 
dicsőítette, megnevezte Görrest, a Keresztény misztika szerzőjét. Talán bizony a misztikának nincs 
köze a szabadsághoz? Talán nem skolasztikaellenes, dogmaellenes, papságellenes? Persze az ember 
kénytelen az egyházi uralomban, a hierarchiában is szabadságért küzdő erőt látni, mert gátat vetett a 
féktelen monarchiának. A késő középkor misztikája a reformáció előfutárjaként bizonyította be 
szabadságpártoló mivoltát - a reformáció pedig, hehe, a maga részéről kibogozhatatlan szövevénye 
volt szabadságnak és középkori reakciónak... Luther tette... Nos igen, annyit mindenesetre meg kell 
adni, hogy nyersen és szemléletesen mutatja be a tett - minden tett - gyanús és kétséges mivoltát. 
Tudja-e Naphta ifjú hallgatója, hogy mi a tett? Tett volt példának okáért Kotzebue államtanácsos 
meggyilkolása, akit a fiatal Sand, egy diáktársaság tagja, tett el láb alól. Mi adta a fegyvert a fiatal�  
Sand kezébe", hogy büntetőjogilag fejezzük ki magunkat? A szabadságért való lelkesedés, 
természetesen. Ha azonban jobban megnézzük, akkor voltaképpen nem szabadságvágy volt az, 
hanem sokkal inkább erkölcsi fanatizmus és a nem népi frivol könnyedség gyűlölete. Másrészt 
persze Kotzebue orosz szolgálatban állt, a Szent Szövetség szolgálatában, innen nézve tehát Sand 
mégiscsak a szabadságért rántott tőrt - amely megállapítást persze megint valószínűtlenné tesz az a 
körülmény, hogy Sand bizalmas barátai között jezsuiták is voltak. Egyszóval: bármilyen tettről 
legyen is szó, semmi esetre sem alkalmas eszköz arra, hogy az ember világosan kifejezze magát, és 
szellemi problémák tisztázásához is csak igen csekély mértékben járul hozzá.
- Szabad megkérdeznem, hogy mikor hagyja végre abba a sikamlós nyilatkozatait? Settembrini úr 
kérdezte ezt, mégpedig élesen. Addig csak az asztalon dobolt ujjaival, és bajszát pödörgette. Most 
megelégelte. Türelmének vége szakadt. Sápadtan, egyenes derékkal ült, több mint egyenesen - 
ültében jóformán
lábujjhegyre állt, már csak combja érintette az ülést, úgy nézett az ellenségre villámló fekete 



szemekkel. Ellensége színlelt meglepetéssel fordult feléje:
- Hogyan méltóztatott magát kifejezni? - kérdezte vissza Naphta...
- Úgy méltóztattam... - mondta az olasz, és nagyot nyelt -, úgy méltóztattam magam kifejezni, hogy 
nem tűröm tovább, hogy a védtelen ifjúságot tovább zaklassa a kétértelműségeivel.
- A leghatározottabban felszólítom, uram, hogy válogassa meg a szavait!
- Erre a felszólításra nem szorultam rá, uram. Megszoktam, hogy mindig megválogatom a 
szavaimat, és szavam most is pontosan telibe talál, ha kijelentem, hogy az a mód, ahogyan maga az 
amúgy is ingatag fiatalságot tévútra vezeti, elcsábítja, erkölcsileg gyengíti, határozottan aljasság, és 
szavakkal nem is ostorozható eléggé erősen... Az aljasság" szónál Settembrini úr tenyerével az�  
asztalra csapott, hátratolta székét, és most már végleg felállt; a többiek ezt jelnek vették, hogy 
kövessék példáját. A többi asztalnál is fölfigyeltek, odanéztek - azazhogy pontosabban csak az 
egyiknél, mert a svájci vendégek már elmentek, és csak a hollandusok füleltek meghökkenve a 
kitörő szóváltásra. Most tehát már valamennyien mereven, egyenesen álltak asztaluknál: Hans 
Castorp meg a két ellenfél, s velük szemben Ferge és Wehsal. Mind az öten sápadtak voltak, 
szemük kitágult, vonaglott az ajkuk. Vajon a három kívülálló nem kísérelhette volna meg, hogy 
békítőn hasson, egy-két tréfás szóval megoldja a feszültséget, szívből jövő rábeszéléssel mindent 
jóra fordítson? Nem kísérelték meg. Az uralkodó belső körülmények meggátolták őket benne. Csak 
álltak és remegtek, kezük önkéntelenül ökölbe szorult. Még A. K. Ferge is, akitől minden magasabb 
röptű téma bevallottan távol állt, s kezdettől fogva lemondott róla, hogy a vita horderejét fölmérje - 
még Ferge is meg volt róla győződve, hogy itt élet-halál kérdésekről van szó, mindnyájukat 
magával sodorja az áramlás, nem tehetnek egyebet, mint hogy szabad folyást engedjenek az 
eseményeknek. Jóindulatú busa bajsza izgatottan járt föl és alá. A nagy csendben hallatszott, hogy 
Naphta a fogát csikorgatja. Hans Castorp számára ez olyasféle tapasztalat volt, mint Wiedemann 
égnek álló haja: azt hitte, ez csak amolyan fordulatos mondás, de az életben nem fordul elő. Most 
azonban Naphta valóságosan csikorgatta a fogát a csendben, szörnyen kellemetlen, vad és kalandos 
zörej volt ez, de mindenesetre félelmetes önuralom jelének bizonyult, mert amikor Naphta újra 
megszólalt, nem kiabált, hanem halkan beszélt, szavait valami lihegő nevetésfélével tagolva:
- Aljasság? Ostorozni? Lám, az erkölcscsősz megbokrosodik! Hát a civilizáció pedagógiai 
rendőrsége már odáig jutott, hogy kivonja kardját? Ez aztán a siker, legalábbis kezdetnek... kissé 
könnyen elért siker ugyan, amint lekicsinylőn hozzáteszem, mert lám, a szelíd csipkelődés is 
elegendő volt hozzá, hogy az éber erkölcsi érzéket felháborítsa. A többi majd meglesz, uram. Az 
ostorozás" is, ó, feltétlenül. Remélem, civil elvei nem akadályozzák meg benne, hogy tudja, mivel�  
tartozik nekem, másképp kénytelen lennék ezen elveit olyan eszközökkel próbára tenni, amelyek... 
Settembrini úr erélyes mozdulatára így folytatta:
- Á, úgy látom, erre nem kerül sor. Útjában vagyok, maga is utamban van, helyes, majd a megfelelő 
helyen elintézzük ezt a kis nézeteltérésünket. Most még csak egyet. Ájtatoskodó aggodalmában, 
amellyel a jakobinus forradalom skolasztikus elmélet-államát félti, pedagógiai bűncselekményt lát 
abban, hogy kétkedést ébresztek a fiatalságban, halomra döntöm a kategóriákat, és megfosztom az 
ideákat akadémikus erényeiktől, méltóságuktól. Ez az aggodalma nagyon is jogosult, mert a maga 
humanizmusának befellegzett, ezt elhiheti: befellegzett, és napja leáldozott. Már ma sem egyéb, 
mint copf, klasszicisztikus ízléstelenség, szellemi unalom, amely ásítógörcsöt támaszt, s amelyet 
nemsokára elsöpör a föld színéről az új forradalom, a mi forradalmunk, uram! Jól tudjuk, hogy mit 
csinálunk, amikor nevelői minőségünkben kételkedést oltunk a lelkekbe, mélyebbet, mint 
amilyenről szerény felvilágosodásuk valaha is álmodni merészelt. Csak a radikális szkepszisből, az 
erkölcsi káoszból születhet meg a föltétlen, a szent terror, amelyre a kornak szüksége van. Ennyit 
igazolásomul és a maga okulására. A további már más lapra tartozik. Majd hall felőlem.
- Sose féljen, uram, meghallgatom! - kiáltotta utána Settembrini, mert a jezsuita már felpattant az 
asztaltól, és a ruhafogashoz sietett, magára kapkodta bundáját. A szabadkőműves visszaroskadt 
székére, és mindkét kezét szívére szorította.
- Distruttore! Cane arrabbiato! Bisogna amazzarlo! - [24] lihegte. A többiek még mindig az asztal 
körül álltak. Ferge bajsza föl-le vándorolt. Wehsal ferdére húzta alsó állkapcsát. Hans Castorp 
nagyapja álltámaszát utánozta, mert a tarkója remegett. Mindnyájuknak az járt eszében, hogy 



induláskor bezzeg nem vártak effélét. Valamennyiüknek, Settembrini urat sem kivéve, egyszerre 
jutott eszükbe, milyen szerencse, hogy két szánon jöttek s nem egy közösön. Ez mindenesetre 
megkönnyíti a hazatérést. De mi lesz aztán?
- Párbajra hívta ki - mondta Hans Castorp szorongva.
- Úgy van - válaszolta Settembrini, egy pillantást vetett a mellette álló fiatalemberre, majd elfordult 
tőle, és fejét kezébe támasztotta.
- Elfogadja a kihívást? - kíváncsiskodott Wehsal.
- Még kérdi? - felelte Settembrini, és Wehsalra is vetett egy futó pillantást. - Uraim - mondta azután, 
és felállt, higgadtan, megfontoltan -, fájdalom, hogy kirándulásunk így végződött, de ilyen esetekre 
mindenkinek föl kell készülnie. Elvileg helytelenítem a párbajt, törvényesen gondolkozom. A 
gyakorlat azonban egészen más, és vannak helyzetek, amikor ... Vannak ellentétek, amelyek... egy 
szó mint száz, állok annak az úrnak a rendelkezésére. Szerencsére, fiatal koromban vívtam is néha. 
Néhány órai gyakorlás majd fellazítja újra a csuklómat. Menjünk! Meg kell beszélnünk a 
részleteket. Felteszem, hogy az az úr már befogatott.
Voltak pillanatok a hazatérés alatt, meg azután is, amikor Hans Castorp beleszédült az előttük álló 
esemény borzalmasságába, különösen, amikor kitudódott, hogy Naphta hallani sem akar szúrásról, 
vágásról, hanem pisztolypárbajhoz ragaszkodik, márpedig csakugyan jogában áll megválasztania a 
fegyvernemet, mivel a becsületkódex fogalmai szerint ő a sértett fél. Ismételjük, a fiatalembernek 
voltak pillanatai, amikor szellemét bizonyos fokig ki tudta szabadítani a belső körülmények 
általános hínárjából, ködéből, és rádöbbent, hogy ez őrültség, mindenáron meg kell akadályozni.
- Még ha igazi sértésről volna szó! - kiáltott fel Hans Castorp Settembrini, Ferge meg Wehsal előtt; 
ez utóbbit Naphta már hazafelé menet fölkérte segédjéül, s ő közvetített a két fél között. - Polgári, 
társadalmi jellegű szidalmazásról! Ha egyikük a másik nevét befeketítette volna, vagy ha nő volna a 
dologban, valami ilyen kézzelfogható, sorsszerű életkörülmény, amelynél az ember nem lát más 
lehetőséget! Helyes, az ilyen esetekre való a párbaj mint végső megoldás, és ha aztán a becsületnek 
eleget tettek, az ügy simán lezajlott, és kimondják, hogy a felek kibékültek egymással, akkor az 
ember esetleg még azt is mondhatja, hogy ez jó berendezés, helyes és célra vezető bizonyos 
bonyolult esetekben. De mit tett az az úr? Nem akarom védelmezni, csak azt kérdem: mivel sértette 
meg magát, Herr Settembrini? Felrúgta a kategóriákat. Megfosztotta a fogalmakat akadémikus 
méltóságuktól, amint kifejezte. Ettől maga megsértődött... tételezzük fel, hogy jogosan...
- Tételezzük fel? - ismételte Settembrini úr, és ránézett...
- Jogosan, jogosan! Igaz, megsértette. De nem gyalázta meg. Ez nagy különbség, engedje meg! 
Elvont, szellemi kérdésekről volt szó. Szellemi dolgokkal meg lehet sérteni valakit, de nem lehet 
meggyalázni. Ezt a tételt minden becsületbíróság a magáévá tenné, ezt Istenemre állítom. És ezért 
az sem becsületsértés, amit neki aljasság"-ról meg ostorozás"-ról válaszolt, mert ezt is szellemileg� �  
értette, az egész ügy szellemi területen mozog, és semmi köze a személyekhez, márpedig 
becsületsértés és meggyalázás csakis személyre vonatkozóan képzelhető. A szellemi sohasem 
személyes, ezzel magyarázom és toldom meg előbbi tételemet, és ezért...
- Téved, kedves barátom - válaszolta Settembrini szemét behunyva. - Téved először is abban, hogy 
a szellemi nem ölthet személyes jelleget. Ne higgye ezt - mondotta, és finoman, fájdalmasan 
mosolygott hozzá. - De mindenekelőtt téved általában a szellemi dolgok fölbecsülésében: úgy 
látszik, túlságosan kevés erőt tulajdonít a szelleminek ahhoz, hogy olyan heves szenvedélyeket, 
konfliktusokat hívjon létre, mint a reális élet, olyanokat, amelyeket másképpen nem, csak fegyverrel 
lehet elintézni. All' in control [25] Az absztrakt, a tisztult, az eszmei egyben az abszolútum, az 
igazán szigorú és kérlelhetetlen; a gyűlöletnek és a feltétlen és kibékíthetetlen ellentétnek sokkal 
mélyebb, radikálisabb lehetőségei rejlenek benne, mint a társadalmi életben. Miért csodálkozik, 
hogy emennél egyenesebben és kérlelhetetlenebbül vezet a te vagy én"-választáshoz, az igazi�  
radikális helyzethez, a párbajhoz, a testi küzdelemhez? A párbaj, édes barátom, nem olyan 
berendezés", mint akármi más. A párbaj a végső, a visszatérés a természet ősállapotába, s ezt csak�  
kissé enyhíti a dolognak bizonyos lovagias szabályozása, mely azonban nagyon is felületi. A helyzet 
lényege az ősi, a testi küzdelem, és a férfi dolga, hogy akármennyire eltávolodott is már az 
ősállapottól, meg tudjon felelni ennek a helyzetnek. Mert akármelyik nap belekerülhet. Aki nem tud 



helytállni az eszméért személyével, karja erejével, vérével, az nem méltó rá, mert minden azon 
múlik, hogy a szellemi ember is férfi maradjon. Hans Castorpot ekként rendreutasították. Mit 
válaszolhatott volna? Hallgatott, borús töprengésbe merülve. Settembrini úr szavai fegyelmezetten, 
logikusan hangzottak, mégis idegenül, természetellenesen hatottak az ő szájából. Gondolatai nem az 
ő gondolatai voltak, aminthogy a párbaj gondolata sem neki jutott eszébe, csak átvette a terrorista 
kis Naphtától; igen, szavai csupán azt tanúsították, hogy Settembrini urat is behálózták az általános 
belső körülmények, az ő kellemes értelme is e körülmények rabja, eszköze lett. Hogyan? A 
szellemi, mert szigorú, az állatihoz, a testi küzdelemhez vezetne kérlelhetetlenül? Hans Castorp 
fellázadt ez ellen, vagy legalábbis megpróbált fellázadni - de őszinte rémületére tapasztalta, hogy 
nem tud. Őrajta is uralkodtak a belső körülmények, nem volt hozzá ereje neki sem, hogy 
kibontakozzék belőlük. Félelmetes, ősvilági lehelet fútt rá emlékezetének arról a tájáról, ahol 
Wiedemann és Sonnenschein hemperegtek tanácstalan, állati dulakodásban, és borzadva sejtette 
meg, hogy a dolgok végén nincsen egyéb, mint a test, a köröm, a fog. Igen, meg kell verekedni, 
mert így legalább a lovagias szabályozással enyhíthető az ősállapot... Hans Castorp párbajsegédül 
ajánlkozott Settembrini úrnak. Ajánlatát azonban nem fogadták el.
Nem, nem illik, sehogyan sem illik, válaszolták neki - előbb Settembrini úr finom, fájdalmas 
mosolyával, azután, rövid megfontolás után, Ferge meg Wehsal urak, akik különösebb indokolás 
nélkül ugyancsak azon a nézeten voltak, hogy Hans Castorp semmiképp sem vehet részt ebben a 
minőségben a lovagias ügyben. Mint pártatlan esetleg; mert hiszen egy pártatlan szemtanú jelenléte 
is hozzátartozott az állatinak lovagiasan előírt enyhítéséhez - mint pártatlan személy jelen lehet a 
küzdőtéren. Naphta is ilyen értelemben nyilatkozott megbízottjának, Wehsalnak száján keresztül, és 
Hans Castorp beérte ennyivel. Akár párbajsegéd, akár szemtanú: mindenképpen megvan rá a módja, 
hogy a feltételek megállapításánál befolyását érvényesítse; s ez valóban rendkívül szükségesnek 
bizonyult. Naphta ugyanis teljességgel eszelős feltételeket szabott. Öt lépés távolságot követelt és 
háromszori golyóváltást, ha szükségessé válik. Ezt a tébolyodott javaslatát még a viszály estéjén 
megüzente Wehsallal, aki végképp magáévá tette, szócsőként hangoztatta felének vad indítványát, 
és részben megbízásból, részben nyilván saját ízlésének megfelelően is, szívósan ragaszkodott a 
feltételekhez. Settembrini természetesen semmi kivetnivalót nem talált rajtuk, Ferge ellenben, a 
segédje, valamint a pártatlan Hans Castorp, magukon kívül voltak, az utóbbi még gorombáskodott 
is a nyomorult Wehsallal. Hogy nem szégyelli-e magát, kérdezte, ilyen képtelen rémségekkel 
kipakolni, amikor végeredményében absztrakt párbajról van szó, melynek alapja nem reális 
sérelem! Már maga a pisztoly is eléggé túlzott, hát még ezek a gyilkos feltételek. Itt aztán vége a 
lovagiasságnak, miért nem mindjárt zsebkendőn át lövöldöznek egymásra! Persze nem őreá, 
Wehsalra, fogják a pisztolyt ilyen távolságból, azért olyan vérszomjas, ő bezzeg könnyen beszél - és 
így tovább. Wehsal vállat vont, némán jelezvén, hogy hiába, ez a radikális helyzet, s ezzel mintegy 
lefegyverezte az ellenpártot, amely hajlandó lett volna megfeledkezni erről. A rákövetkező nap 
huzavonája során mindenesetre sikerült a háromszori golyóváltást egyszerire csökkenteni, a 
távolság kérdését pedig olyan módon szabályozni, hogy a párbajozó felek egymástól tizenöt 
lépésnyire állnak fel, de joguk van öt lépést előremenni, mielőtt elsütik fegyverüket. De még ezt is 
csak azon ígéret ellenében sikerült elérni, hogy békítési kísérlet nem történik. Pisztolyuk egyébként 
nem volt. Sebaj, volt Albin úrnak. A fényes kis revolveren kívül, amellyel a hölgyeket szokta 
ijesztgetni, rendelkezett még egy pár belga gyártmányú tiszti pisztollyal, mely közös tok bársonyába 
ágyazva nyugodott; automata Browning-pisztolyok voltak, barna famarkolatukban volt elhelyezve a 
tár, kékes acélszínű szerkezetük, fényesre esztergált, vont csövük csak úgy villogott, a cső szája 
fölött pontosan beállított, finom célgömb volt elhelyezve, Hans Castorp valamikor látta a szeleverdi 
fickónál, és meggyőződése ellenére, merő elfogulatlanságból ajánlkozott, hogy kölcsönkéri tőle. 
Kölcsön is kérte, nem titkolván el, hogy milyen alkalomra kéri, de becsületkérdéssé tette a személyi 
titoktartást, és könnyen elérte célját, a szeleverdi fickó lovagias érzékére apellálva. Albin úr még 
arra is megtanította, hogyan kell megtölteni a fegyvereket, és a szabadban vaktöltéssel 
próbalövéseket adott le. Mindez időbe került, így esett, hogy a találkáig eltelt két nappal és három 
éjszaka. A találkozás helyét Hans Castorp javasolta: uralkodói visszavonultságának nyaranta kéken 
virágzó, festői színhelyét ajánlotta erre a célra. Ott kellett tehát a veszekedést követő harmadik nap 



reggelén, mihelyt kivilágosodik, a lovagias ügyet elintézni. Hans Castorp nagyon izgatott volt, s így 
csak előző este, mégpedig meglehetős későn jutott eszébe, hogy orvost is kell vinniük a párbaj 
színhelyére. Nyomban megtanácskozta Fergével a dolgot, de az elintézés rendkívül nehéznek 
látszott. Rhadamanthys annak idején tagja volt ugyan egy párbajozó diáktársaságnak, de az intézet 
vezetőjét semmiképp sem kérhették föl ilyen törvényszegés támogatására, kivált mivel páciensekről 
volt szó. Általában eléggé reménytelennek látszott, hogy idefenn orvost találjanak, aki hajlandó 
segédkezet nyújtani két súlyos beteg közt megvívandó pisztolypárbajhoz. Ami Krokowskit illeti, 
nem is lehetett bizonyosan tudni, hogy ez a szellemi dolgokra beállított koponya ért-e a 
sebkezeléshez. Bevonták Wehsalt is, aki közölte, hogy Naphta már nyilatkozott, mégpedig olyan 
értelemben, hogy nem kíván orvost. Nem azért megy oda, hogy kenegettesse és pólyáltassa magát, 
hanem azért, hogy megverekedjék, mégpedig igen komolyan. Hogy mi történik azután, azzal nem 
törődik, majd csak lesz valahogy. Ez eléggé sötét nyilatkozat volt, Hans Castorp azonban igyekezett 
magában úgy értelmezni, hogy Naphta csendben azt hiszi, nem lesz szükségük orvosra. Hiszen 
Settembrini is azt üzente a hozzá elküldött Ferge által, hogy vegyék le a kérdést a napirendről, őt 
nem érdekli. Talán nem egészen alaptalan a remény, hogy a két ellenfél végeredményében eltökélte 
magában, hogy vérontásra nem kerülhet sor. Kettőt aludtak ama szóváltás óta, addig még 
harmadikat is alszanak rá. Ez lehűti, lehiggasztja az agyat, semmilyen lelkiállapot sem bírja ki 
változatlanul az órák hosszú sorát. Másnap reggel, a lőfegyverrel kezében, egyik fél sem lesz már 
az, aki a viszály estéjén volt. Legföljebb gépiesen és kényszerű becsületből, de semmiképp sem 
pillanatnyi szabad akaratból fogják azt cselekedni, amit akkor este hévvel és meggyőződéssel 
cselekedtek volna; és valamiképp majd csak meg lehet akadályozni, hogy ennyire megtagadják 
aktuális énjüket annak a kedvéért, amik egykor voltak! Hans Castorp nem tévedett elgondolásában; 
igaza volt, de sajnos, olyan módon, amelyet nem is álmodhatott. Settembrini úr tekintetében 
éppenséggel teljesen igaza volt. Ha azonban sejti, hogy Leo Naphta a döntő pillanatig, vagy éppen a 
döntő pillanatban, milyen módon változtatja meg elhatározását, akkor még a mindezt okozó belső 
körülmények
ellenére is mindent megtett volna, hogy megakadályozza a történendőket. Hét órakor a nap még 
messze volt attól, hogy kibukkanjon a hegy mögül, de már nagy nehezen, ködgomolyosan virradt, 
amikor Hans Castorp nyugtalanul töltött éjszaka után elhagyta a Berghof-szanatóriumot, hogy a 
találkozó színhelyére siessen. A hallt takarító szolgálók meglepetten néztek föl rá munkájukból. A 
főkaput azonban már nyitva találta: Ferge meg Wehsal együtt vagy külön-külön nyilván már kiment 
rajta, s az egyik Settembriniért, a másik Naphtáért indult, hogy elkísérje a küzdőtérre. Hans Castorp 
egyedül ment ki, pártatlansága nem engedte meg, hogy valamelyik párthoz csatlakozzék. Gépiesen, 
kényszerű becsületből ment, a körülmények nyomása alatt. Természetes és szükségszerű volt, hogy 
jelen legyen az összecsapásnál. Lehetetlenség lett volna, hogy kivonja magát, és ágyban várja meg 
az eredményt, először, mert - de az először"-t nem fejtette ki magában, hanem mindjárt hozzátette a�  
másodszor"-t, hogy tudniillik az ember ne engedjen szabad folyást az eseményeknek. Még nem�  
történt semmi visszavonhatatlan, hál' istennek, és nem is kell, hogy történjék, sőt eléggé 
valószínűtlennek látszik. Villanyfénynél kellett fölkelni, és reggelizetlenül a csikorgó reggeli 
fagyban, a szabadban összetalálkozni, így állapodtak meg. De azután majd az ő, Hans Castorp 
jelenlétének hatására kétségtelenül minden valahogyan jóra, derűsre fordul - olyan módon, amely 
nem látható előre, és jobb is, ha az ember nem találgatja, mert hiszen a tapasztalat azt mutatja, hogy 
még a legcsekélyebb kis esemény is mindig másképp történik, mint ahogy az ember előre kifestette 
magának. Mégis eddigi élete legkellemetlenebb hajnala volt ez. Bágyadt, álmatlan állapotában 
idegesen vacogott a foga, és lelkének a felületnél csak kissé mélyebb rétegeiben már maga is 
kételkedett az önmaga megnyugtatására felhozott érvekben. Olyan furcsa idők jártak... Összevissza 
kavargott a fejében a veszekedésbe belébetegedett minszki hölgy, a tomboló diák, Wiedemann és 
Sonnenschein, a lengyel pofonhistória. Nem tudta elképzelni, hogy a jelenlétében, szeme láttára 
ketten fegyvert fognak egymásra, egymás vérét ontják. De ha meggondolta, hogy mit művelt 
Wiedemann és Sonnenschein ugyanazon két szeme láttára, akkor kételkedni kezdett önmagában és 
a világban, és didergett bundájában: noha egyébként mindemellett és mindennek ellenére 
fölélénkítette, megpezsdítette a rendkívüli, patetikus helyzet, no meg a kora reggeli csípős levegő. 



Ilyen változó, vegyes érzelmek és gondolatok közepette kapaszkodott fel a derengő, lassan 
világosodó reggelben a Fa-lu"-ból, a bobpálya torkolatától a meredek, keskeny ösvényen, elérte a�  
behavazott erdőt, áthaladt a pallókon, melyek alatt a pálya vezetett, és azután tovább tappogott a 
sudár törzsek között, holmi ösvényfélén, mely inkább lábnyomok, semmint lapátnyomok 
eredményeképpen jött létre. Sietett, s így nemsokára utolérte Settembrinit meg Fergét; az utóbbi 
egyik kezével a pisztolytokot szorította malaclopója alatt. Hans Castorp habozás nélkül csatlakozott 
hozzájuk, s alighogy melléjük ért, már megpillantotta Naphtát és Wehsalt, akik valamivel előttük 
haladtak.
- Hideg van ma, legalább tizennyolc fok zérus alatt - szólalt meg Hans Castorp jó szándékúan, de 
maga is megijedt oda nem illő könnyedségétől és hozzátette: - Uraim, meg vagyok győződve... 
Amazok hallgattak. Ferge fel-alá sétáltatta jóindulatú bajszát. Egy idő múlva Settembrini megállt, 
megragadta Hans Castorp kezét, két keze közé fogta, és így szólt:
- Édes barátom, nem fogok ölni. Nem, semmiképp sem. Kiállok golyója elé, ennél többet nem 
parancsol a becsületem. De én magam nem fogok ölni, efelől megnyugodhat! Elengedte Hans 
Castorp kezét és továbbment. Hans Castorp mélyen megrendült, néhány lépést hallgatagon tett meg, 
majd megszólalt:
- Ez gyönyörű szép magától, Settembrini úr, csak másrészt ... hogy ha ő viszont... Settembrini úr 
csak a fejét rázta. Hans Castorp pedig meggondolta, hogy ha az egyik nem lő, akkor lehetetlen, 
hogy a másik erre vetemedjék, és ezért úgy látta, hogy minden nagyon szerencsésen alakul, 
feltételezése megvalósulni látszik. Szíve megkönnyebbült. Áthaladtak a szakadék fölött, amelyben 
nyáron a most dermedt, megnémult vízesés zuhogott alá, a pallón, mely annyira hozzájárult a hely 
festői mivoltához. Naphta és Wehsal fel-alá járkált a hóban, a most vastagon, fehéren párnázott pad 
előtt, amelyen Hans Castorp egykor, szokatlanul élénk emléklátomások közepette, orrvérzése 
elálltát várta. Naphta cigarettázott, Hans Castorp önvizsgálatot tartott, vajon lenne-e kedve 
rágyújtani, de a legcsekélyebb hajlandóságot sem fedezte fel magában, és ebből arra következtetett, 
hogy a jezsuita éppenséggel csak színleli a fölényt. Mint mindig, most is kedvét lelte helyecskéje 
merész meghittségében; körülnézett a tájban, mely dermedten sem volt kevésbé szép, mint kék 
virágzása idején. A képbe rézsűt belenyúló nagy fenyő törzsére, ágaira súlyos tömegekben 
nehezedett a hó.
- Jó reggelt! - köszönt derűsen, abbeli vágyában, hogy mindjárt természetes hangot üssön meg, 
amely segít eloszlatni a gonoszt; de nem volt szerencséje, mert senki sem válaszolt. Köszönésül 
mindössze néma meghajlást váltottak, azt is olyan mereven, hogy szinte láthatatlan volt. Hans 
Castorpban mégsem lohadt le az elhatározás, hogy érkezési élénkségét, szívbéli gyors leheletét, a 
téli reggelben tett séta kellemes melegét késlekedés nélkül jóra fordítsa, és ezért így kezdte:
- Uraim, meg vagyok róla győződve...
- Majd máskor fejtse ki a meggyőződését - vágott a szavába Naphta gőgösen. És Hans Castorp úgy 
állt ott, mint akinek a szájára ütöttek, végig kellett néznie, ahogy Ferge előszedi malaclopója alól a 
végzetes tokot, s
az odalépő Wehsal átveszi tőle az egyik pisztolyt, hogy továbbadja Naphtának. Settembrini Ferge 
kezéből vette át a másikat. Azután félre kellett állnia, Ferge mormolva kérte rá, és nekiállt, hogy 
kilépje és kijelölje a távolságot: a külső határt úgy jelölte meg, hogy sarkával rövid vonalat ásott a 
hóba, a belsőt pedig egy-egy sétabottal, a magáéval meg Settembrini úréval. Mit művelt itt a 
jóindulatú szenvedő? Hans Castorp nem hitt a szemének. Fergének hosszú lába volt, alaposan 
kilépett, s így legalább a tizenöt lépés tekintélyes távolságot jelentett, de a két sétabot igazán nem 
került messze egymástól. Fergének bizonyosan jó a szándéka. De mégis, milyen elborulás 
kényszere alatt cselekszik, amikor ilyen rémületes előkészületeket végez? Naphta a hóba dobta 
bundáját, nercbélése kilátszott. Aztán pisztolyát kezében tartva odalépett az egyik külső 
határvonalhoz, mihelyt Ferge meghúzta, és ott állt, mialatt Ferge a többi kijelölésén dolgozott. 
Amikor elkészült, Settembrini úr is felállt, kopott bundája nyitva lógott rajta. Hans Castorp 
kiragadta magát bénult tehetetlenségéből, még egyszer előrelépett.
- Uraim - mondta szorongva -, ne siessék el! Mégis kötelességemnek érzem... - Hallgasson! - 
kiáltott rá Naphta metszőn. - Kérem a jelt! De a jelt senki sem adta meg. Nem beszélték meg elég 



pontosan. Nyilván rajt"-ot kellett volna kiáltani, de hogy a pártatlan szemlélő dolga a szörnyű�  
vezényszót kimondani, ezt nem gondolták végig, és nem is említették. Hans Castorp tehát néma 
maradt, és senki sem ugrott be helyette.
- Kezdjük! - jelentette ki Naphta. - Lépjen elő, uram, és lőjön! - kiáltotta át ellenfelének, és ő maga 
nyomban megindult előre a barrierhez, pisztolyát kinyújtott karral Settembrini mellének szegezve - 
elképesztő látvány. Settembrini ugyanazt cselekedte. A harmadik lépésnél - a másik tüzelés nélkül 
már a barrierig ért - Settembrini a levegőbe emelte pisztolyát és elsütötte. Az éles dörrenés 
sokszoros visszhangot keltett. A hegyek egymásnak dobálták a hangot és visszhangot, dübörgött a 
völgy, és Hans Castorpnak úgy tetszett, mindjárt összeszalad a nép.
- A levegőbe lőtt, uram - szólt Naphta végletes önuralommal, és leeresztette fegyverét.
- Oda lövök, ahová akarok - válaszolta Settembrini.
- Lőjön még egyszer!
- Eszem ágában sincs. Magán a sor. - Settembrini úr égnek emelte fejét, pillantását, s kissé oldalvást 
állt ellenfeléhez, nem teljesen szemben; megindító látvány volt. Világosan kitűnt: egyszer hallhatta, 
hogy az ember ne fordítsa ellenfelének teste teljes szélességét, és ezt az utasítást követte.
- Gyáva kutya! - ordította Naphta, e felkiáltásával azt az engedményt tévén az emberi gyarlóságnak, 
miszerint több bátorság kell ahhoz, hogy az ember elsüsse fegyverét, mint ahhoz, hogy magára 
lövessen; azután olyan módon emelte föl pisztolyát, amelynek már semmi köze sem volt páros 
viadalhoz, és főbe lőtte magát. Szánalmas, felejthetetlen pillanat! Míg a hegyek labdáztak végzetes 
tette éles dörrenésével, Naphta néhány lépésnyit hátratántorodott vagy zuhant, lábát előrevetette, 
egész testével jobbra vágódott, és arccal a hóba esett. Egy pillanatra valamennyien kővé meredtek. 
Settembrini ért oda hozzá elsőnek, miután eldobta lőfegyverét.
- Infelice! - kiáltotta. - Che cosafai per Vamot di Dio! [26] Hans Castorp segített neki hanyatt 
fordítani a testet. Meglátták a vörösesfekete lyukat halántékán. Meglátták arcát - a legjobb volt 
azonnal letakarni a selyem zsebkendővel, amelynek csücske kilógott Naphta mellzsebéből.
A MENNYKŐCSAPÁS
Hét esztendeig élt a fentiek közt Hans Castorp. A tízes számrendszer híveinek szemében nem kerek 
szám a hetes, mégis ügyes, használható szám a maga módján, bízvást mondhatjuk, festői és mitikus 
időegység - sokkal jobban kielégíti a lelket, mint például a száraz fél tucat. Hans Castorp végigülte 
az étteremnek mind a hét asztalát, mindegyiknél körülbelül egy esztendeig étkezett. Utoljára a rossz 
orosz asztalnál ült, két örménnyel, két finnel, egy bokharaival és egy kurddal. Időközben kis 
szakállt növesztett, meglehetősen határozatlan formájú szalmaszőke kecskeszakállt, amelyet 
kénytelenek vagyunk annak bizonyítékául felfogni, hogy bizonyos filozófus közömbösség fejlődött 
ki benne saját külseje iránt. Sőt tovább kell mennünk, és önmaga elhanyagolásának e személyes 
hajlamát kapcsolatba kell hoznunk azzal a jelenséggel, hogy a külvilág is hasonló hajlamokat 
tanúsított iránta. Fölöttes hatósága immár nem eszelt ki számára szórakozásokat. A reggeli kérdésen 
kívül, hogy jól" aludt-e - amely kérdés azonban rétori jellegű volt, és sommásan tétetett föl -,�  
Behrens tanácsos nemigen tüntette ki megszólításával, és Adriatica von Mylendonk (szemén túlérett 
árpát viselt abban az időben, amelyről beszélünk) hétszámra nem szólt hozzá, sőt, ha jobban 
megnézzük, ritkán vagy talán sohasem. Békén hagyták, olyasformán, mint a rossz diákot, aki abban 
a mulatságos és kellemes helyzetben van, hogy már nem hívják föl felelni, nem kell dolgoznia, mert 
bukása elhatározott tény, és személyét már nem veszik számításba; tegyük hozzá: a szabadság 
orgiasztikus formája ez - ámbátor fölvetődik a kérdés, hogy van-e, lehetséges-e a szabadságnak 
bármely más formája, jellege, mint
ez. Mindenesetre tudomásul vették, hogy van itt valaki, akit a fölöttes szerveknek nem kell aggódva 
szemmel tartaniuk, mert szívében bizonyosan nem érlelődik orv, dacos elhatározás - biztos, 
végleges vendég, mert réges-rég nem is tudná, hogy hová menjen innét, réges-rég képtelen lenne 
egyáltalában elhatározni, hogy visszatér a síkföldre... Személyének bizonyos semmibevevése 
fejeződött ki talán még abban a körülményben is, hogy a rossz orosz asztalhoz helyezték - amivel 
egyébként a világért sem akarunk egy szót szólni az úgynevezett rossz orosz asztal ellen! A hét 
asztal közül egyik sem élvezett kézzelfogható előnyt vagy hátrányt. Fő- és díszasztalok 
demokráciája uralkodott az étteremben, hogy merészen fejezzük ki. Ugyanazokat a túlméretezetten 



dús étkezéseket szolgálták fel ennél az asztalnál, mint az összes többinél; maga Rhadamanthys is 
időnként, ha sor került rá, ennek az asztalnak a felső végén ülve kulcsolta össze óriási mancsait 
tányérja előtt, és az ott képviselt népek egytől egyig tiszteletre méltó tagjai voltak az emberiségnek, 
ha nem is értettek latinul, és nem is étkeztek éppenséggel választékos modorban. Az idő, amelyről 
megmondottuk már, hogy nem olyan, mint az állomási óra, melynek nagymutatója löketszerűen, öt 
percről öt percre ugrik, hanem inkább olyan, mint azok az egészen pici órák, melyeknek mutatója 
emberi szemnek szinte láthatatlanul mozog, vagy mint a fű, melynek növését senki sem észleli, 
noha titkon mégiscsak nő, és ez egyszer félreismerhetetlenül meglátszik; az idő, ez a csupa 
kiterjedés nélküli pontból összetevődő vonal (amiről az áldatlanul elhalálozott Naphta bizonyosan 
megkérdezné, hogy kiterjedés nélküli valamik hogyan állhatnak össze vonallá) - az idő tehát a maga 
osonó, láthatatlan, titkos és mégis szorgalmas módján továbbra is változásokat érlelt. A Teddy 
gyerek - hogy csak egy példát említsünk - egy napon, de természetesen nem egy bizonyos napon",�  
hanem teljességgel bizonytalan, hogy melyik naptól fogva, nem volt többé gyerek. A hölgyek már 
nem ültették az ölükbe, ha egyszer-egyszer felkelt az ágyból, pizsama helyett sportruhát öltött, és 
lejött szobájából. Észrevétlenül fordult a kocka: most már Teddy vette az ölébe a hölgyeket, és ez 
mindkét félnek legalább annyi örömet szerzett, vagy még többet. Igen, a Teddy gyerek ifjúvá 
serdült, ha nem is viruló, de mindenesetre nyurga ifjúvá; Hans Castorp nem látta, hogy mikor 
történt, de látta az eredményt. Az idő és a serdülés egyébként nem tett jót az ifjú Teddynek; nem 
arra volt teremtve. Élete huszonegyedik esztendejében elvitte a betegség, amely iránt szervezete 
fogékonynak bizonyult; szobájában nagytakarítást rendeztek. Higgadtan beszéljük el, mert nem volt 
nagy különbség új állapota és az addigi közt. Jelentősebb halálesetek is történtek azonban, síkföldi 
halálesetek, amelyek hősünket közelebbről érintették, vagy legalábbis valamikor érintették volna. 
Az öreg Tienappel konzulnak, Hans Castorp dédnagybátyjának és megfakult emlékű nevelőapjának 
nemrégiben történt elhalálozására célzunk. Világéletében óvatosan kerülte az egészségtelen 
légnyomás-viszonyokat, és James bácsira bízta, hogy ezekben a szférákban szégyent valljon, 
mégsem kerülhette el a szélütést, és egy napon beköszöntött Hans Castorp kiváló fekvőszékéhez a 
bácsi elmúlásának távirati rövidséggel, ám gyengéden és tapintatosan megfogalmazott híre - inkább 
a megboldogultra való tekintettel fogalmazták gyengéden és tapintatosan, semmint a címzett 
kedvéért; Hans Castorp azután fekete szegélyes levélpapírt vásárolt, és megírta bácsi-
unokafivéreinek, hogy ő, az árva, most újfent, harmadszor is elárvultnak érzi magát, s ez annál 
jobban szomorítja, mert sajnos nem szabad félbeszakítania fenti tartózkodását, és nem kísérheti el a 
bácsit utolsó útjára. Gyászról beszélni szépítő túlzás volna, Hans Castorp szeme azokban a 
napokban mégis a szokottnál mélázóbban tekintett a világba. Ez a haláleset, melynek érzelmi 
jelentősége sohasem lett volna nagyon nagy, az eltávolodás kalandos évei pedig jóformán a 
semmire csökkentették - mégiscsak azt jelentette, hogy elszakadt az utolsó szál, az utolsó kapcsolat 
a síkfölddel, véglegessé, teljessé vált az, amit Hans Castorp jogosan szabadságnak nevezett. Abban 
a késői korszakban, amelyről szólunk, valóban megszűnt minden érintkezés közte meg a síkföld 
között. Nem írt és nem kapott levelet. Maria Mancinit sem hozatta már lentről. Talált idefenn egy 
gyártmányt, amely megfelelt ízlésének, és most ahhoz volt éppoly hű, mint azelőtt régi 
barátnőjéhez; ez a márka még a hómezőkön küszködő sarkkutatót is átsegítette volna fáradalmain, 
ezzel fölszerelve az ember úgy élt, mintha a tengerparton feküdne, mindent kibírt. Rüt-lischwur"-�
nak hívták, alsó takarólevél-födésű egérszürke szivar volt, minden darabja különös gonddal készült, 
valamivel tömzsibb volt Mariánál, dereka körül kék gyűrűt viselt; enyhe, simulékony volt a jelleme, 
és olyan egyenletes hófehér, tartós hamuvá égett (melyben meglátszott a takarólevél erezete), hogy 
élvezője homokóra helyett is használhatta, és használta is, mert zsebóráját már nem viselte. Egyik 
nap leesett éjjeliszekrényéről és megállt, Hans Castorp pedig nem javíttatta meg körbejáró-mérő 
szerkezetét, mégpedig ugyanazon oknál fogva, amiért már régóta nem tartott magánál 
kalendáriumot, sem olyat, amely mindennap letéphető, sem olyat, amelyben előre megnézhette a 
napok, ünnepek következtét: tudniillik a szabadság" okából, a tengerparti séta, az egy helyben álló�  
mindig és örökké" tiszteletére, e hermetikus varázslat kedvéért, amely iránt a felsőbb régiókban�  
fogékonynak mutatkozott, s amely lelkének alapélménye lett; ebben játszódtak le lelke egyszerű 
anyagának összes alkimista kalandjai. Így feküdt ott székében, s így érkezett el nyár derekán ismét - 



immáron hetedszer, de Hans Castorp ezt nem tudta - felérkezésének évfordulója. Ekkor eldördült...
De szemérem és röstelkedés tart vissza, hogy regényesen kiszínezzük azt, ami elhangzott, ami 
történt. Csak semmi hetvenkedés, semmi vadászos nagyzolás! Halkítsuk hangunkat annak egyszerű 
közlésére, hogy tehát eldördült a mennykőcsapás, amelyről mindannyian tudunk, sokáig, baljósan 
felgyülemlett tompultság és ingerültség fülsiketítő robbanása; ez a történelmi mennykőcsapás (hogy 
halkan, tisztelettel fejezzük ki magunkat) megremegtette a földet, a mi szempontunkból pedig 
elsősorban az a mennykőcsapás volt ez, amely felrobbantja a varázshegyet, és a hétalvót erélyesen 
kiröpíti a kapuk elé. Ott ül a fűben, és elképedve dörzsölgeti a szemét, mint valaki, aki ismételt 
buzdítás ellenére elmulasztotta figyelemmel kísérni a sajtót. Földközi-tengeri barátja, mentora 
mindig segíteni igyekezett ezen, és féltett nevelt-gyermekét nagy vonalakban szorgalmasan 
tájékoztatta a lenti eseményekről, de kevés érdeklődést tudott benne kelteni, mert növendéke 
uralkodói módon álmodozott ugyan egyet-mást a való jelenségek szellemi árnyékáról, magukkal a 
jelenségekkel azonban mit sem törődött - mégpedig azért nem, mert gőgös hajlandóságában az 
árnyékban látta a jelenséget, emebben pedig puszta árnyékot, amiért is nem szabad őt túlságosan 
korholnunk, mivel a kettő közti viszony koránt sincs végérvényesen tisztázva. Már nem úgy volt, 
mint egykor, hogy Settembrini úr hirtelen világosságot teremtve leült a horizontális Hans Castorp 
ágya mellé, és helyesbítő oktatásban részesítette élet és halál dolgai felől. Most megfordítva történt: 
Hans Castorp ült kezét térde közé fogva a humanista ágyánál kicsiny hálókamrájában, vagy nappali 
pihenő-fekhelyénél meghitt és elkülönített manzard-dolgozószobájában, a carbonaro-székek meg a 
vizeskaraff társaságában, szórakoztatta őt, és udvariasan hallgatta fejtegetéseit a világ helyzetéről - 
mert Lodovico úr bizony már ritkán volt talpon. Naphta váratlan halála, az éles, ádáz disputáns 
terrorista rémtette súlyos csapást mért érzékeny természetére, sehogy sem tudott magához térni, 
azóta gyengélkedett, hanyatlott. Munkája elakadt. A szenvedés szociológiája, az emberi 
szenvedésről szóló szépirodalmi művek lexikonja egy helyben topogott, ama bizonyos liga hiába 
várt enciklopédiája rábízott kötetére, Settembrini úr kénytelen-kelletlen a szóbeli közlésre 
korlátozta közreműködését a haladás megszervezésében, s Hans Castorp baráti látogatásai éppen 
erre szolgáltattak alkalmat, másképpen még ezt is nélkülöznie kellett volna. Gyenge hangon beszélt, 
de sokat, szépen és szívből - főleg arról, hogy az emberiség hogyan haladhat társadalmi úton a 
tökéletesbedés felé. Beszéde galamblábon járt, de mihelyt például a felszabadított népek 
egyesüléséről, a közjóról vagy más efféléről került szó, tudtán és akaratán kívül sasszárnyak 
suhogása is vegyült beléje, s ezt kétségkívül a politika tette, a nagyatyai örökség, mely apja 
humanista örökségével szépirodalommá egyesült Lodovicóban, éppen úgy, mint ahogy humanitás 
és politika a civilizáció fennkölt üdvgondolatában egyesül, e galambszelídséggel és 
sasmerészséggel tele gondolatban, mely várja, hogy napja felvirradjon, várja, hogy felvirradjon a 
népek hajnala, amikor porrá zúzzák a maradiság elvét, és megteremtik a polgári demokrácia szent 
szövetségét... Egy szó mint száz, voltak itt azért ellentmondások. Settembrini úr humanista volt, de 
egyben és éppen azért, noha csak félig bevallottan, harcias is. A szertelen Naphtával való 
párbajában, igaz, ember módjára viselkedett, de nagy méretekben, ott, ahol az emberiesség a 
politikával szövetkezett lelkesen a civilizáció győzedelmes uralkodó eszméjéért, és ahol a polgár 
dzsidáját az emberiség oltárán szentelték meg - ott vált kétségessé, hogy vajon személytelenül is az-
e a szándéka, hogy kezét megóvja a vérontástól, sőt a belső körülmények hatására Settembrini úr 
szép lelkében a sasmerészség hovatovább egyre jobban érvényesült a galambszelídség rovására. 
Viszonyát a világ nagy konstellációihoz nemegyszer aggályok, kételyek, zavarok színezték. 
Legutóbb, két vagy másfél évecskével azelőtt, beszélgetéseiben az nyugtalanította, hogy hazája 
együttműködik Ausztriával Albániában: ez az együttműködés egyrészt fölemelte, mert a latintalan 
fél-Ázsia, a kancsuka és Schlüsselburg ellen irányult, másrészt gyötörte, mert rút egyezséget látott 
benne az ősellenséggel, a maradisággal és a népek leigázásával. A legutóbbi őszön hasonlóan 
ellentmondásos érzelmeket keltett benne a nagy kölcsön, melyet Franciaország nyújtott 
Oroszországnak a lengyelországi vasúthálózat kiépítésére. Settembrini úr tudniillik hazája frankofil 
pártjához tartozott, s ez nem is csoda, ha meggondoljuk, hogy nagyatyja a júliusi forradalom napjait 
a világ teremtésével helyezte egy rangba: de a megvilágosított respublika együttműködése a 
bizantinus szittyavilággal erkölcsi kételyeket támasztott benne, melle elszorult, ha azonban eszébe 



jutott, hogy ama vasúti hálózatnak milyen számottevő stratégiai jelentősége lehet, elszoruló lihegése 
a reménység örömlelkendezésének is beillett. Aztán jött a trónörökös meggyilkolása, s ez a vihar 
jele volt mindenkinek, német hétalvókat kivéve, mindent elárult az értőknek, akikhez méltán 
számíthatjuk Settembrini urat. Magánemberként - Hans Castorp ezt jól látta - elborzadt a rémtettől, 
melle mégis büszkén dagadt a gondolatra, hogy a nép szabadító hőstette az, ami bekövetkezett, s e 
hőstett Lodovico úr gyűlöletének vára ellen irányul, másrészt persze úgy is értelmezendő, mint a 
moszkvai machinációk gyümölcse, és ez erősen nyomasztotta Settembrinit, de nem gátolta meg, 
hogy a monarchia három héttel később Szerbiának adott ultimátumát az emberiség sérelmének és 
gyalázatos bűnténynek ne nevezze, tekintettel következményeire, amelyeket mint beavatott, tisztán 
látott előre, s amelyeket ziháló lélegzettel üdvözölt... Settembrini úr érzelmei tehát bonyolultak és 
összetettek voltak, miként a végzet, melynek viharfellegeit sebesen tömörülni látta, s amelyre 
félszavakkal megpróbálta felhívni neveltje
figyelmét, noha valami nemzeti udvariasság- és szánalomféle egyelőre visszatartotta attól, hogy 
egyértelműen megmondja a véleményét. Az első mozgósítások, az első hadüzenet napjaiban azt a 
szokást vette fel, hogy mindkét kezét látogatója elé nyújtotta, s olyan hévvel szorította meg a belépő 
kezeit, hogy a tökfilkónak ha nem is agyába, de szívébe hatolt.
- Barátom! - mondta az olasz. - A puskaport, a könyvnyomtatást... nem vitás, maguk találták fel 
annak idején! De ha azt hiszi, hogy a forradalom ellen felvonulnak... Caro...
A fülledt várakozás napjaiban, amikor egész Európa idegei kínpadra voltak feszítve, Hans Castorp 
nem látta Settembrini urat. A tébolyult hírek, újságok most már közvetlenül páholyerkélyéig csaptak 
fel a mélyből, átvillámlottak a házon, szívszorongató kénkőszagukkal megtöltötték az éttermet, de 
még a súlyos betegek és moribundusok szobáit is. Azok a pillanatok voltak ezek, amikor a hétalvó a 
fűben lassan fölegyenesedik, nem tudja, mi történt vele, felül, és szemét dörzsöli... Vezessük végig a 
képet, hogy teljesen tisztában legyünk Hans Castorp lelkiállapotával. Maga alá húzta a lábát, fölállt, 
körülnézett. És látta: a varázslat megtört, ő megváltódott, felszabadult - nem a maga erejéből, amint 
röstelkedve megvallotta magának, hanem elemi külső hatalmak által, amelyeknek voltaképp 
édesmindegy az ő mellékes felszabadulása. De ha kicsiny sorsa eltűnt is a nagy általános végzetben 
- vajon nem fejeződött-e ki benne valami személynek szóló, azaz isteni jóság és igazságosság? 
Meglehet; hiszen lám, az élet még egyszer, utoljára visszafogadja tékozló, féltett gyermekét, nem 
olcsó módon, hanem nagyon is komolyan, szigorúan, megpróbáltatás formájában, amely talán nem 
is életet, hanem az adott esetben háromszoros díszlövést jelent a szegény bűnös számára. Hans 
Castorp tehát térdre borult, orcáját, kezét az ég felé emelte, mely sötét kénszínű volt, de már 
mégsem a bűnös hegy barlangboltozata. Ebben a helyzetben lelte őt Settembrini úr - persze csak 
képletesen szólva, mert a valóságban, mint tudjuk, hősünk szemérmes ridegsége lehetetlenné tett 
minden efféle jelenetet. A rideg valóságban mentora csomagolás közben lelte őt: mert Hans 
Castorpot fölébredése pillanatától fogva magával ragadta az orv elutazások kavargó áradata, 
amelyet a mennykőcsapás a völgyben megindított. Az otthon" pánikban felriasztott hangyabolyhoz�  
hasonlított. A fentiek népe hanyatt-homlok vetette magát ötezer lábnyi mélységbe, a síkföld 
kísértésébe, megostromolta a kisvonat hágcsóját, ha kellett, hátrahagyva még poggyászát is, mely 
halmokba rakva sorakozott az állomás peronján - a nyüzsgő állomáson, melynek magasságába 
mintha lentről kénkőszagú perzselő forróság csapott volna fel -, és Hans Castorp velük zuhant. A 
tumultusban Lodovico megölelte, a szó szoros értelmében karjába zárta, és megcsókolta mindkét 
orcáját, ahogyan délvidéki emberek (és oroszok) szokták, s ez orv elutazónkat minden izgalma 
közepette is zavarba ejtette. A végén pedig kis híján elveszítette önuralmát, amikor Settembrini úr 
az utolsó pillanatban keresztnevén, azaz Giovanninak szólította, és amellett a civilizált Nyugaton 
szokásos megszólítási formát elhagyva tegezte!
- E cosi in giu - mondotta - in giu jinalmente! Addio, Giovanni mio! [27]
Azt szerettem volna, ha másképpen utazol, de mit tegyünk, így rendelték az istenek, így és nem 
másként. Azt reméltem, hogy munkára bocsátlak el, most pedig harcolni fogsz néped soraiban. 
Istenem, tehát neked jut osztályrészedül és nem a hadnagyunknak. Furcsán játszik az élet... Harcolj 
vitézül, ott, ahová véred köt! Többet ma senki sem tehet. Nekem pedig bocsáss meg, ha maradék 
erőmet arra teszem fel, hogy az én hazámat is harcra tüzeljem, azon az oldalon, amelyet a szellem 



és a szent önzés számára rendel. Addio!
Hans Castorp a kis ablakban szorongó tíz másik fej közé dugta a magáét. Integetett az idegen fejek 
fölött. Settembrini úr is intett jobbjával, míg bal keze gyűrűs ujjának hegyével finoman megérintette 
szeme sarkát. Hol vagyunk? Mi ez? Hová vetett az álom? Szürkület, eső és sár, a borús égen 
tűzvész pirosa, súlyos mennydörgés szüntelen robajlása, a nyirkos levegőt süvöltő ének, pokol 
kutyáinak száguldó vonítása tölti be, hasítja át, s pályája végén szilánkesőbe, fröcsögésbe, dörejbe, 
lángba fúl; s mindezt nyögés, üvöltés kíséri, majd meghasadó réztrombiták harsogása, egyre 
gyorsabban, gyorsabban hajszoló dobpergés... Emitt egy erdő, amelyből színtelen rajok áradnak, 
futnak, lehasalnak, fölugranak. Amott dombsor vonul a távoli tűzvész hátterén, a vörösen izzó fény 
olykor lobogó lángokká sűrűsödik. Körülöttünk hullámos szántóföld, feltúrva, felázva. Sáros 
országút húzódik, tört gallyak borítják, akárcsak az erdőt; előtte kátyús, feneketlen sárba fúló dűlőút 
ível a dombok felé. Fatörzsek meredeznek a hideg esőben, csupaszon, ágjukfosztottan... Itt az 
útjelző, de hasztalan kérdezzük: félhomály rejtené el írott betűit még akkor is, ha tábláját telitalálat 
nem hasította volna le cakkosan. Kelet vagy Nyugat? A síkföld ez, a háború. Mi pedig félénk árnyak 
vagyunk az útszélen, röstelkedve húzódunk meg árnyék-biztonságunkban, semmiképp sem akarunk 
hetvenkedni, vadászos nagyzolásba esni, de idevezetett az elbeszélés szelleme, hogy az erdőből 
kirajzó szürke, rohanó, elbukó, dobpergéssel előrehajszolt bajtársak között még egyszer 
megkeressünk egyet, akit ismerünk, annyi esztendő útitársát, a jólelkű bűnöst, akinek hangját olyan 
sokszor hallottuk - hogy még egyszer utoljára egyszerű arcába nézzünk, mielőtt elveszítjük őt szem 
elől. Idehozták a bajtársakat, hogy még egy utolsó nyomatékot adjanak az ütközetnek, mely reggel 
óta folyik, és célja ama dombsor meg a mögötte fekvő égő falvak visszahódítása, amelyeket két 
nappal azelőtt szerzett meg az ellenség. Javarészt fiatal diákokból álló önkéntes
ezred ez, nemrég vitték ki a harctérre. Éjszaka felriasztották őket, vonaton utaztak reggelig, és 
délutánig az esőben meneteltek rossz utakon - úttalan utakon, az országút el lévén tömődve -, 
szántókon, lápon át, hét óra hosszat, esővíztől elnehezült köpenyben, rohamfelszereléssel, és ez 
bizony nem volt andalgás; mert ha az ember nem akarta elveszíteni a csizmáját, majd minden 
lépésnél meggörnyedve a fülébe kellett nyúlni, és annál fogva kihúzni lábastul a cuppogó sárból. 
Egy órába tellett így, amíg átkeltek egy kis réten. Most itt vannak, fiatal vérük legyőzte a 
nehézségeket, izgatott és már kimerült, de végső élettartalékokkal feszültségben tartott testük nem 
hiányolja az elmaradt álmot, táplálékot. Sárral telefröcskölt, vizes arcuk az állszíj keretében izzik a 
félrecsúszott, szürke bontású rohamsisak alatt. Izzik a megerőltetéstől, meg a veszteségek láttára, 
amelyeket az ingoványos erdőn átvonulva elszenvedtek. Mert az ellenség megneszelvén 
érkezésüket, srapnel- meg nagy űrméretű gránát-zárótüzet helyezett az útra, s a lövedékek már az 
erdőben, a fákat forgácsolva vágódtak csoportjaikba, és most sivítva, lángolva, szertefröccsenve 
paskolják a friss szántást. Át kell kelnie a háromezer lázas fiúnak, szuronyaikkal utánpótlásként 
meg kell ostromolniuk a lövészárkokat a dombsor előtt és mögött, meg a hátrább levő égő falvakat, 
el kell dönteniük az ütközetet, és segíteniük kell előbbre vinni egy bizonyos pontig, melyet a 
parancsnokuk táskájában lapuló parancs kijelöl. Háromezren vannak, hogy még legyenek kétezren, 
amikor odaérkeznek a dombokhoz, a falvakban: ez tömegük hallgatólagos értelme. Egy testnek 
számítanak, mely úgy van méretezve, hogy nagy veszteségek után is még tudjon cselekedni és 
győzni, a győzelmet ezer torkú éljenzéssel üdvözölni - tekintet nélkül azokra, akik elszigetelték 
magukat és kiestek. Nem egy elszigetelte már magát, elhullott az erőltetett menetben, melyhez igen 
fiatalnak és gyengének bizonyult. Egyre jobban elsápadt, tántorgott, összeszorított foggal igyekezett 
férfiasságot csikarni magából, végül mégis visszamaradt. Még egy ideig vonszolta magát a 
menetoszlop mellett, egyik szakasz a másik után érte utol, elhaladt mellette, ő pedig eltűnt, fekve 
maradt ott, ahol nem volt tanácsos fekve maradni. Aztán következett a forgácsolódó erdő. De a 
belőle kirajzók még mindig sokan vannak; háromezer kibírja az érvágást, utána is még megmarad 
nyüzsgő köteléknek. Már elözönlik a lövedék korbácsolta sáros terepet, az országutat, a dűlőt, az 
iszapos szántókat; közöttük vagyunk mi, kémlelő árnyak az útfélen. Az erdőszélen feltűzik a 
szuronyt, besulykolt mozdulatokkal; sürgetőn harsog a réz, a dob mélyebb mennydörgést perget, 
kopogtat, és a fiúk rohannak előre, ahogy csak tudnak, rekedtes kiáltásokkal, lábuk nehéz, mint 
lidérces álomban, mert a rögök ólmosan ragadnak otromba csizmájukhoz. Lehasalnak süvítve 



közeledő lövedékek előtt, aztán ismét talpra ugranak, és sietnek tovább, rekedt, bátor, fiatal 
ujjongással, hogy nem őket találta el. Némelyiket eltalálja, elesik, karjával hadonászva, homlokát, 
szívét, beleit érte a lövés. Ott fekszik, arca a sárban, nem mozdul többé. Ott fekszik, hanyatt, hátát 
megemeli a borjú, tarkója a földbe fúródik, keze karmolva markolászik a levegőben. De az erdő 
újakat küld, akik lehasalnak és felugranak, és ordítva vagy némán botladoznak előre az elhullottak 
között. Ó, a fiatalság borjúval meg szuronyos puskával, mocskos köpenyben, csizmában! 
Humanista széplélek másféle képekről is ábrándozhatna láttára. Elképzelhetné lovát úsztatva-
táncol-tatva szép tengeröbölben, szerelmesével andalogva a parton, ajkát gyengéd arája füléhez 
illesztve, vagy egymást baráti módon nyíllövészetre oktatva. Ehelyett ott fekszik, orra véres, 
háborús latyakban. Hogy ezt örömest teszi, noha kimondhatatlan rettegés és anyja, otthona utáni 
honvágy közepette, az önmagában fölemelő és megszégyenítő tény, de még nem ok arra, hogy ilyen 
helyzetbe hozzuk. Itt van ismerősünk, itt van Hans Castorp! Már messziről megismertük kis 
kecskeszakálláról, amelyet a rossz orosz asztalnál növesztett. Átázva izzik, mint társai. Ott szalad, 
sáros rögök nehezítik csizmáját, lelógó öklében tartja szuronyos puskáját. Nézzék csak, egy 
elhullott bajtársa kezére lép - szöges csizmájával mélyen a sárba, a gallyforgácsokkal bontott talajba 
tapossa azt a kezet. Mégis ő az. És hallga - énekel! Ahogy az ember bamba, gondolattalan 
izgalmában maga elé dúdol, anélkül hogy tudná, úgy ő is arra használja elfúló lélegzetét, hogy 
halkan magában ezt énekelje: A vén kéregbe véstem Sok drága dőre szót...
Elbukik? Nem, hasra vágódik, mert egy pokol-kutyája száguld feléje üvöltve, egy nagy 
robbanólövedék, alvilági ronda cukorsüveg. Ott fekszik hősünk, arca a hűvös sárban, lába 
szétterpesztve, lábfeje kicsavarodva, sarka a föld felé. Az elvadult tudománynak e gonosz töltésű 
terméke tőle harminc lépésnyire fúródik ferdén, mélyen a földbe, mint az eleven ördög, ott benn 
szörnyű erővel szétrobban, és földből, tűzből, vasból, ólomból, emberhús-cafatokból házmagasságú 
szökőkutat dob fel a levegőbe. Mert ott ketten feküdtek, két jó barát, összeölelkeztek a bajban: most 
összevegyültek, eltűntek. Ó, árnyékbiztonságunk szégyene! Nem beszéljük el! Eltalálta-e 
ismerősünket? Egy pillanatig azt hitte, találat érte. Egy nagy rög vágódott sípcsontjának, fájni fáj 
ugyan, de nevetséges. Feltápászkodik, bicegve botorkál tovább sártól elnehezült lábaival, és 
öntudatlanul énekel: A vaksötétben állok S a szó fülembe csöng...
És így, az ütközetben, az esőben, a szürkületben, eltűnik szemünk elől. Isten hozzád, Hans Castorp, 
az élet egyszerű, féltett gyermeke! Történeted véget ért. Elbeszéltük végig, nem volt sem mulattatón 
rövid, sem hosszadalmasan unalmas; hermetikus történet volt. A történet kedvéért beszéltük el, nem 
a te kedvedért, mert te szimpla ember voltál. De végül mégis a te történeted volt; minthogy veled 
esett meg, valami mégis lehetett
benned; nem tagadjuk, hogy a történet folyamán pedagógus szívünkbe zártunk, és ez arra indít 
bennünket, hogy ujjunk hegyével szemünk sarkát tapogassuk arra a gondolatra, hogy a jövőben már 
nem találkozunk veled, nem hallunk rólad. Isten hozzád, akár élsz, akár halsz! Kilátásaid nem a 
legrózsásabbak; a félelmetes táncmulatság, amelybe belesodródtál, még jó néhány bűnös esztendeig 
eltart, és nem mernénk nagy összegbe fogadni, hogy ép bőrrel menekülsz. Őszintén szólva nem is 
igen törődünk vele, nyitva hagyjuk a kérdést. Egyszerűségedet felfokozó testi-szellemi kalandokon 
mentél keresztül, lélekben túlélted azt, amit testben talán semmiképp sem élhetsz túl. Voltak 
pillanatok, midőn halálból és paráznaságból a szeretet álma derengett föl benned sejtelmesen, 
uralkodói módon. Vajon a halálnak ebből a világraszóló ünnepéből, a borús esteli eget körös-körül 
pirosra festő gonosz, lázas tűzvészből is feltámad egykor a szeretet?
FINIS OPERIS

JEGYZET
1 hadnagy
2 szárazföld
3 kétségtelenül...
4 például
5 Igen vagy nem?



6 Nagy Isten!
7 a skolasztikusok fejedelme.
8 Aristoteles keresni szokta a harcot.
9 Menjen, menjen!
10 Isten embere.
11 Szárnyra kelnek, mint a saskeselyűk...
12 Isten országa
13 isteni jog
14 hogy elveszejtse, sőt elpusztítsa magát?
15 a sanyargatás bélyege
16 Az emberi állapot nyomorúságáról.
17 mi az ördög!"�
18 ami bizonyítandó volt
19 Róma beszélt.
20 Könnyen meglehet, hogy meghal
21 Erre mit válaszolsz?
22 Hogy bizonyos fokú nyugalom költözzék a lelkébe.
23 azelőtt
24 bolondok
25 Disznóság
26 Igazán bűnös dolog!
27 okleveles repülő és a német haditengerészet zászlósa
28 Miért?
29 Vesszen a nyomorult!" (Voltaire)�
30 Kálnoky László fordítása.
31 középkor
32 ki nem mondott fenntartás
33 művelt stílus
34 küzdőtér, iskola, kivált a szónoklás iskolája
35 gége
36 csökkent ellenállású hely
37 Olyan rokonszenves ifjú volt, olyan tiszteletre méltó!
1 Nagyképűség!
2 Célzások?
3 De hiszen ez egy vadember!
4 Elragadó.
5 a földközi-tengeri fecsegő barátjával, az ékesszólás mesterével 6 A világ azt akarja, hogy 
becsapják...
7 portás
8 postabélyeg
9 Annál rosszabb!
10 Nézze, barátom.
11 az ácsműhelybe
12 Micsoda nagylelkűség! Hajjaj, igazán... a zseniális embert
13 Úgy van.
14 Öngyilkosság?
15 Ez lemondás.
16 Látta-e valaha az ördögöt hálósipkában?
17 Nem, sose láttam az ördögöt hálósipkában.
18 Mi az ördög!
19 Te - e sírban?
20 Nem, nem, túlságosan szép vagy!



21 A Faust-operaszöveg Lányi Viktor fordítása.
22 Schubert dalának szövegét Lányi Sarolta fordította.
23 elrejtett, titkos
24 Romboló! Veszett kutya! El kell pusztítani!
25 Épp ellenkezőleg!
26 Szerencsétlen! - Mit csinálsz, az Isten szerelméért!
27 Tehát lemégy... végleg lemégy! Isten veled, Giovannim!


