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WOYZECK-

DOKUMENTUMOK

Büchner megtörtént bűnesetek alapján ír-
ta meg Woyzeckjét. Mind Daniel Schmolling,
mind Johann Christian Woyzeck esete annak
idején nagy vihart kavart orvosi és
jogászkörökben. Woyzeck beszámítha-
tóságának vizsgálatát csak háromévi tár-
gyalás után tudták lezárni. A vizsgálat
anyagát mindkét esetben nyilvánosságra
hozták. Az alábbi két peranyag a Henri
Poschmann által kiadott Büchner-életműki-
adás függelékében látott ismét napvilágot.

A SCHMOLLING-ÜGY

Szakvélemény Daniel Schmolling dohány-
sodró iparos kedélyállapotáról, aki 1817. szep-
tember 25-én megölte szeretőjét.

D r . H O R N S C H M O L L I N G R Ó L

A harmincnyolc éves, lutheránus vallású
D. S. gyanúsított hatéves korában St.-ban
elvesztette apját, a dohánysodrómester S.-t.
Tizenhárom éves koráig az iskolában ol-
vasást, számolást, írást és hittant tanult. Egy
ideig inasként dolgozott anyjánál, majd apja
halála után megkezdte vándoréveit, és évek
múltán visszatért St.-ba. Később S.-ben dol-
gozott, majd ismét St.-ban élt. Az 18++-as
háború alatt őrvezetőként szolgált a nyugat-
porosz gyalogoshonvéd-regimentben, a
legutóbbi hadjáratban közlegényként a
negyedik gyalogoshonvéd-regimentben.

Leszerelése után, 18++. újévétől egy ide-
ig R.-ben dolgozott, egy ottani dohány-
sodrómesternél. Évekkel ezelőtt ismerte meg
S.-ben a dohánysodró L. özvegyét, akivel
néhány évig együtt élt, és akivel két
gyermeket nemzett. Ezzel az asszonnyal
együtt élt mostohalánya, egy nagyjából
hatéves kislány: H. L., akit apja házasságon
kívül nemzett. L. özvegyének halála után
körülbelül egy évvel S. elvett egy bizonyos
K.-t, és egy lányuk született. A házasság
három év múlva felbomlott.

Évekkel később B.-ben megkereste őt a
már felnőtt H. L., aki hamarosan jó ismerőse
lett, és bizalmas kapcsolatba kerültek. Az
akták szerint a gyanúsított beismerte, hogy a
lányt, a férjezetlen H(enriette) L(ehné)t azon
a bizonyos estén egy konyhakéssel megölte.
A kést találta valahol, dohányvágásra
használta, és miután eszébe jutott, hogy L.-t
megölje vele, magánál tartotta. A gyilkossá-
got megelőző utolsó három napban mindig
nála volt, és - ahogy megerősítette - nem
tudta a kést nem magánál tartani.

S C H M O L L I N G V A L L O M Á S A

Nem tudta, hogy meg akarom ölni. Ha
tudta volna, nem állt volna szóba velem.
Éppen dolgoztam, amikor három héttel
ezelőtt először jutott eszembe, hogy megöl-
jem L.-t. Az időpontról, a körülményekről, a
helyzetről, amikor ez a gondolat rám tört,
semmit sem tudok mondani. Egészen hirte-
len ötlött fel bennem, és magam is elcso-
dálkoztam azon, hogy juthat ilyesmi az
eszembe, és rögtön utána arra is gondoltam,
hogy magamat ölöm meg. L. megölése volt
a fő gondolatom. Ha nem akartam volna
megölni, akkor nem jutottam volna arra a
gondolatra sem, hogy magamat ölöm meg.

Leggyakrabban akkor jutott eszembe,
amikor épp láttam őt, de máskor is gon-
doltam rá. Különösen olyankor vált egész
hevessé, mikor nálam járt és újra elment, és
egyre csak hevesebb lett. Akkor foglalkoz-
tatott leginkább, mikor nála tartózkodtam.
Akkor annyira hallgatag lettem, hogy L. ezt
gyakran észrevette, főleg ha kettesben volt
velem. Olyankor élénkebben kezdett beszél-
ni, így újra elmúlt a gondolat, és már tudtam
tréfálni vele, vidám tudtam lenni. Amikor az
alatt a három hét alatt eszembe jutott, olyan
fura lett a hangulatom, olyan különösen
éreztem magam - az érzést magát le sem
tudom írni. Mintha magamra lettem volna
mérges. Aztán újra elmúlt a borzalom, de az
ölés gondolata még jobban a szívemben
maradt. Néha egész mérges lettem, mikor
azon kaptam magam, hogy a terven gondol-
kozom. Aztán megpróbáltam megszabadulni
tőle, és megkértem a munkatársamat, hogy
énekeljen egy kicsit. Így elillant a gondolat.

Az utolsó három hétben gyakran közö-
sültem L.-lel. Jó idő volt, így szokás szerint
kimentem hozzá esténként, és ha volt rá
lehetőségünk, szeretkeztünk. Ez nem min-
den látogatásnál történt így. A gondolat,
hogy meg akarom ölni, nem akadályozott
abban, hogy együtt háljunk. Nagyon szeret-
tem, és nem gyűlöletből akartam megölni. A
körülmények megváltoztatták a célomat, és
nem akartam többé megölni, de a gondolat a
szívemben maradt. Az eset előtti utolsó
hétfőn, mikor meglátogattam, különösen
heves lett. Imádkoztam az Istenhez, hogy
űzné ki a szívemből. Egyedül nem tudtam
megszabadulni tőle, és most már biztos
voltam benne, hogy megölöm L.-t. Kedd
reggel még eret vágtam magamon, hogy
megszabaduljak a gondolattól, és szerdán
megpróbáltam elfoglalni magam munkával,
így először csak szerdáról csütörtökre vir-
radó éjjel lett a döntés egészen biztos a

szívemben. Az utolsó három napban annyi-
ra foglalkoztatott a gondolat, hogy egyál-
talán nem tudtam szabadulni tőle. Szerdán
újra megkértem a munkatársamat, hogy
énekeljen, és én is vele énekeltem, hogy
távol tartsam magamtól a gondolatot, de
nem tudtam tőle megszabadulni. Így aztán
hiábavalóan gyötörtem magam csütörtök
éjjel. Nem voltam elég szigorú magamhoz,
nem tudtam arra kényszeríteni magam, hogy
elvessem a gondolatot, pedig teljesen
tudatomnál voltam. Emellett, különösen
éjszakánként, olyan szorongást éreztem,
amit nem tudok bővebben leírni. Egészen
erős lett ez a félelem a szerdáról csütörtökre
virradó éjjelen, a legerősebb azonban abban a
pillanatban volt, mikor L. a vacsorájáért
ment a kenyéradójához; amikor bement a
házba, és újra kijött. Akkor úgy éreztem,
mintha egyedül kellene birkóznom a halál-
lal. Akkor az érzés olyan heves volt, hogy
ennél hevesebb már nem is lehetett volna, és
ugyanolyan erős maradt, míg a gyilkosságot
el nem követtem.

Mihelyt leszúrtam L.-t, abbamaradt ez az
érzés. Hétfőről keddre virradóra aludtam
ugyan, de minden pillanatban fölébredtem,
és mindig felötlött lelkemben a gondolat,
hogy megöljem L.-t. Közben erős szoron-
gást és nyugtalanságot éreztem, ami nem
hagyott aludni. Kedd reggel még mindig
éreztem ezt a szorongást, és hozzá szúró fáj-
dalmat, amitől gyakran szenvedtem, ha
valami nehezet kellett emelnem. Ezek a fáj-
dalmak az érvágás után abbamaradtak, de a
félelmem nem szűnt meg. Az érvágás miatt
nem tudtam dolgozni, ezért már reggel
tízkor elmentem L.-hez, és ott töltöttem az
egész napot, este tízig. A keddről szerdára
virradó éjjel a félelmem még erősebb lett,
mint előtte volt. Szerdán egész nap a szoká-
sos munkámmal foglalatoskodtam. Estefelé
a félelmem olyan erős lett, hogy még a
munka is kibírhatatlanná vált. Megkértem
hát munkatársamat, Boelkét, hogy fejezze be
a hátralévő munkámat, és a ligeten keresztül
L.-hez mentem. Szerda este még erősebb
indíttatást éreztem arra, hogy megöljem,
csak mintha valaki odasúgta volna: „hagyd
holnapig!", ezért nem történt meg ezen az
estén. A rákövetkező éjjel, szerdáról
csütörtökre szinte szemhunyásnyi
nyugalmam se volt. Olyan heves félelem tört
rám, hogy nem tudtam, mitévő legyek.
Verejtéket szülő, leírhatatlan félelem.
Könyörögtem Istenhez, hogy űzze ki lel-
kemből a gyilkosság gondolatát, de ez sem-
mit nem segített. Nem tudtam többé szaba-
dulni a gondolattól. Biztos voltam benne,
hogy ezt nekem meg kell tennem, és egész
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erősen elhatároztam, hogy a gyilkosságot
tényleg véghezviszem. Bárcsak lett volna egy
bátyám vagy egy közeli rokonom, akivel
megoszthattam volna, mi megy végbe
bennem, de egy idegennek nem akartam
elmondani, mert bolondnak tartottak volna.

A szerdáról csütörtökre virradó éjjel olyan
erősen izzadtam, hogy rosszul éreztem
magam. Mivel gyengeségem napköz-ben sem
szűnt meg, ágyban maradtam. Három és
négy óra között meglátogatott L. egy
negyedórára, és levertségemet látva azt
tanácsolta, hogy járjak egyet. Majd megkért,
hogy hozzak el a nővérétől egy pár cipőt, és
vigyem ki neki Hasenheidébe. Megígértem,
és elment. Miután a kérését teljesítettem,
betértem a fogadós Pohlmannhoz, hogy fel-
hörpintsek valamit, aztán Hasenheidébe
mentem, L.-hez, ahol elfogatásomig tartóz-
kodtam.

Egészen csütörtökig, míg a szállásomon
voltam, semmit sem ittam, és teljesen józan
voltam, amíg a fogadós Pohlmannhoz nem
mentem. Vettem nála némi szalonnát és ke-
nyeret, aminek egy részét elfogyasztottam, a
maradékot pedig zsebre vágtam. Ittam hozzá
egy pohár sört és két pohárral a szokásos
köménypálinkából. Ebből a köményből
öntettem magamnak még egy kis üvegbe,
legfeljebb három garasért. Ebből adtam egy
mészároslegénynek is, akivel az úton talál-
koztam, és az majdnem a felét megitta. L.-
nek is adtam egy keveset, röviddel azelőtt,
hogy meggyilkoltam, de én nem ittam vele. A
maradékot magam ittam ki, röviddel azután,
hogy leszúrtam L.-t.

Csütörtök este L.-hez mentem, mert
megígértem neki, hogy elviszem a cipőt, de
mivel le akartam szúrni, a nálam lévő kést
útközben megélesítettem egy kövön. L. elém
jött, és megkért, hogy menjünk ki a
fenyvesbe, hogy tobozt gyűjtsön. Elmentem
vele. Alkonyatkor egy rövid időre magamra
hagyott, és az urasághoz ment. A toboz-
gyűjtésben én is segítettem neki, azt ter-
veztem, hogy megölöm közben.

Többször készen is álltam már, de nem
volt rá lehetőségem, mert gyűjtés közben
folyton mozgott, én pedig úgy akartam
leszúrni, hogy azonnal meghaljon. L. akkor
visszament az urasághoz a vacsorát meg-
csinálni. Kértem, hogy jöjjön ki, és kísérjen
el, de ő megtagadta, mondván, hogy nincs
erre ideje. Olyan hosszan kértem, hogy végül
megígérte, ha tud, újra kijön, ami egy félóra
múlva sikerült is. Ez idő alatt a túloldalon
álltam. Közben erős félelmet éreztem, és
fogtam a kést, ami végig a kabát-ujjamban
volt, amivel el akartam követni a
gyilkosságot. Végig arra gondoltam, hogy
űzze ki az Isten ezt a gondolatot a
szívemből, de az csak egyre erősebb lett, és
semmi másra nem tudtam már gondolni,
csak arra, hogy bárcsak hamarosan kijönne,
és megölhetném. Mikor L. újra kijött, a
vacsorája a kezében volt. Lesétáltunk együtt
a fasoron, adott egy keveset a kenyeréből, én
pedig adtam neki a magammal hozott
szalonnából és a nálam lévő pálinkából. Úgy
tettem, mintha magam is innék belőle, de
nem ittam. Olyan különös volt a
hangulatom, és féltem, ezért nem akartam
inni.

Megkértem L.-t, hogy egy kicsit üljön mellém,
mert ülve jobban meg tudtam ölni, mint állva.
Leültünk hát egy fűzfára a közel-ben, és ahogy így
ültünk egymás mellett, ő balra tőlem, átkaroltam
a bal karommal, és megkérdeztem: „ha én most
itt meghalnék, akarnál-e velem együtt halni?" Azt
válaszolta, hogy nem szabadna ilyeneket gondol-
nom, de hozzátette: „ha te meghalsz, nekem senki
más nem kerülhet többé az oldalamra." Ahogy ezt
válaszolta, a kést már kiszedtem a kabátom
ujjából, és a kezemben tartottam. Akkor fogtam,
és beleszúrtam a szívgödré-be, miközben azt
mondtam: „most már tény-

leg nem kerülhet senki más az oldaladra, és
itt van a hely, ahol mindketten meg akarunk
halni."

A kést egyenesen a szívébe próbáltam
szúrni, hogy azonnal haljon meg, és ne szen-
vedjen sokáig. Teljesen beleszúrtam, egé-
szen markolatig, aminél fogtam.

Abban a pillanatban, amikor megtettem,
rettenetes hangulatba kerültem, és egyál-
talán nem tudom leírni, mit éreztem. Úgy
remegtem és úgy féltem, ahogy korábban
még elképzelni sem tudtam. Utána mintha

kő esett volna le a szívemről.
Akkor azonnal kihúztam belőle a kést, de

L. utánanyúlt, megállította, és azt mondta:
nem szabad többet beleszúrnom. Azt vála-
szoltam, hogy nem őbelé akarok, hanem
magamba, amire elengedte a kést. Akkor
felugrottam és ledobtam a köpenyem, hogy
leszúrjam magam.

Ám észrevettem, hogy az út másik
oldalán három katonaforma ember jön.
Leugrottam hát a kavicsos útra, és rábuk-
kantam egy csapásra, ami az árkon ke-
resztülvezetett. Itt át akartam ugrani, hogy
az árok túloldalán leszúrjam magam. Neki-

mentem azonban egy bokornak, ami kiverte
a kést a kezemből. Kerestem az úton, de
nem találtam. Ekkor mellém értek az embe-
rek, és én gyors léptekkel visszamentem, a
sarkon jobbra. L. még mindig ugyanott
feküdt, ahol leszúrtam, de gyorsan tovább-
mentem, anélkül, hogy megtorpantam
volna. Majd lassítottam, hogy egy követ
keressek, és beverjem vele a fejemet.
Találtam is egy öklömnyi nagyot, de arra
gondoltam, hogy nem tudnám teljesen
agyonütni vele magam, és rájöttem, hogy

Georg Büchner (1830)
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csak még nagyobb bűnt követnék el, ha
magamat is megölném.

Közben távolról hallottam, hogy az
emberek gyilkosságról beszélnek, és úgy
tűnt, mintha megállítottak volna valakit, akit a
tettesnek hittek. Ezért akartam inkább feladni
és a bírónak kiszolgáltatni magamat. A
visszaúton véletlenül megéreztem a zse-
bemben a pálinkásüveget, és mert nagyon
különös kedvem volt, megittam a maradékot.
Ahogy visszaértem, L. már nem volt
ugyanazon a helyen, hanem az úton, a
sövény mellett feküdt, és egy ember állt
mellette, aki másokat is odahívott. Odaha-
joltam L.-hez, és megkérdeztem tőle: „nem
én vagyok az, aki leszúrt téged?", amire egy
halk igent felelt. Akkor azt mondtam a mel-
lettem álló emberhez fordulva: „igen, én
vagyok az, aki leszúrta őt!"

Mivel azt kívánom, hogy elveszítsem az
életem, feladtam magam a bíróságon. Így a
kivégzés büntetését elfogadom, és magamtól
veszem el az életet, mert belátom a bűnömet.
Még mindig nagyon várom az életem végét,
és most tüstént minden szörnyű halál-nemet
szívesen elszenvedek.

Még el akartam búcsúzni L.-től, egy csó-
kot akartam adni neki, de nem engedték, és
elvezettek. Éppenséggel semmi indítékom
nem volt, hogy megöljem L.-t, a gondolat,
hogy megtegyem, egészen magától jutott
eszembe, és magam sem értem, honnan jött.

Mégis talán szándékos lehetett, mert
egyáltalán nem tudtam leküzdeni.

Az egyetlen kérésem és kívánságom, hogy
ne börtönbüntetésre, hanem halálra ítéljenek,
mivel rászolgáltam.

A WOYZECK-ÜGY

A gyilkos Johann Christian Woyzeck
beszámíthatósága az állami tisztiorvosi vizs-
gálóintézet kimutatásainak alapvetései sze-
rint. Írta: Johann Christian August Carlus.

ELŐSZÓ

Az igazságszolgáltatás olyan döntésre
készül most, amilyenről a jelenlegi generá-
ció nagy része még soha nem hallott. Három-
évi nyomozás után a gyilkos Woyzeck nem-
sokára a vérpadon fizet tettéért. Eme ítél-
kezésnek csak az érzéketlen egoista és csak
a durván kíváncsiskodó elfajzott félember
tud ezekben a napokban higgadtan és meg-
gondolatlanul elébe nézni.

A művelt és érző lelkek mélyen meg-
hatódnak, és aggódva együtt éreznek a
bűnössel, akiben ők még mindig az embert,
az egykori polgártársat látják. Aki osztozott
velük a közös vallás és az áldásos, kegyes
kormányzat jótéteményeiben, az itteni élet
némely előnyében és kellemetességében. Es
aki egy nyughatatlan, sivár, meggondolatlan
és dologtalan életen keresztül a morális
elvadultság legalsó fokán alámerült végül a
sötét lázadás nyers szenvedélyében, elpusz-
tított egy emberéletet, és most a
közösségből kitaszítva vérpadon, emberkéz
által kell vesznie.

Ám a sajnálat és mindazon érzések mel-
lett, amelyek a halálbüntetést szörnyű-
ségessé és visszataszítóvá teszik, elenged-
hetetlen a törvények sérthetetlen szentsé-
gének gondolata, amely sem beteges érzel-
géssé nem válhat, sem grimasszá nem tor-
zulhat. A törvény az emberiséghez hason-
lóan enyhülésre és javulásra képes, de mind-
addig, míg fennáll, a trón és a kunyhók
védelmében szigorú mércével kell mérnie.
Tudnia kell, hol védelmezzen, és hol bün-
tessen, és minden őt szolgálótól, tanúktól és
felkért szakértőktől az igazságot követelje
és ne az érzelmeket.

Mint a város tisztiorvosát a Woyzeck-féle
büntetőjogi eljárásban annak tisztázására
kértek fel, hogy Woyzeck tudatában van-e
állapotának, és ennélfogva beszámítható-e
vagy sem. Nem kétséges, hogy az ez okból
kezdeményezett, lelkiállapotára irányuló
vizsgálat és szakvélemény döntő befolyást
gyakorol a vádlott sorsára.

E körülmények miatt határoztam úgy,
hogy ezt a fontos aktát, melyet eredetileg
jelentősebb törvényszéki orvosi tárgyalások
később kiadandó gyűjteményébe szántam, a
bűnügyi hatóságok engedélyével már most
nyilvánosságra hozom, és egyben hoz-
záfűzöm az aktákhoz az ügy átláthatósága
szempontjából elengedhetetlen értesüléseket.
Ebből az írásból minden tanult olvasó
alaposan megismerheti a vádlott sorsát, és
azokat a tényeket, amelyek kétséget ébresz-
tenek beszámíthatóságával kapcsolatban,
valamint a végső döntés okait. A lélekbú-
vároknak sokrétű anyagot nyújt majd a vizs-
gálódásra eme ember jellemének és meg-
nyilvánulásainak különös keveréke. A jog-
tudós figyelemre méltónak találja majd az
eljárás különös menetét, mely a vádlott két-
szeres védelme és a két különböző döntőbíró
egybehangzó ítéletének kihirdetése,
valamint a fejedelmi megerősítés után
egészen a kivégzés végrehajtásáig haladt, az
utolsó pillanatban azonban egy magán-
személy egyszerű feljelentésével egészen új
vizsgálathoz vezetett. Nekem mint törvény-
széki orvosnak szintén nagyon nehéz eme
kétes lelkiállapotot megítélni, hiszen a fel-
dolgozandó tények terjedelmét tekintve a
tudomány krónikája és saját tudásom nem
kielégítő. Azt remélem, hogy minden rendű
és rangú olvasónak lehetősége lesz meg-
győződni arról, hogy ebben az életről és
halálról döntő vizsgálatban szorgalom,
lelkiismeretesség és valódi igazságszeretet
vezérelt.

Ugyanez az igazságszeretet és lelkiis-
meretesség teszi Hansel cégbírósági jog-
tanácsos úr kötelességévé a vádlott méltó
védelmét. Noha ez ügyben ellenfelem volt,
ezúttal nyilvánosan tanúsítom, hogy fárad-
hatatlan buzgalommal, éles eszének és
tudásának teljes latba vetésével szolgálta a
vádlott védelmét, és az utolsó pillanatig
egyetlen kegyelmi lehetőséget sem mulasz-
tott el a halálbüntetés elkerülésére. Egyide-
jűleg hálás köszönettel tartozom neki, amiért
nem a védők ismert fegyverét, a szokásos
vagdalkozást alkalmazta velem szem-ben,
hanem, mint ahogy az a másik szak-értővel
szemben művelt s tárgyukat ismerő

emberekhez illik, nyugalommal és tisztes-
séggel vitatta nézeteimet.

Mindamellett azt is remélem, hogy ennek
az iratnak az olvasása a közönséget meg-
erősíti majd abban a meggyőződésében,
hogy mindazok, akik befolyást gyakorolhat-
tak ennek a fontos jogi esetnek az eldön-
tésére, kötelességüket a tőlük telhető módon
becsülettel teljesítették. Ha a hírhedt Fonk-
ügyre gondolok, azt kell mondanom, sze-
rencsésnek tartom magamat, amiért olyan
országban élek, ahol nem tudatlan esküdtek
ítélkeznek hiányos bizonyítékok alapján,
sötét erkölcsi érzékük szerint élet és halál
felett, hanem ahol a tények és az ítéletek,
melyektől egy emberélet függ, a legszigo-
rúbb és legsokoldalúbb vizsgálatnak vannak
alávetve. Ezenfelül az elkövetőknek még
egy újabb vizsgálat lehetősége is megadatik,
miközben a tárgyalás nyilvánossága sem
szenved csorbát.

Legyen képes ezért mindenki, aki a
szerencsétlent a halálba kíséri, vagy ennek
tanúja lesz, a gonosztevő iránt táplált együtt-
érzését összekötni azzal a meggyőződéssel,
hogy a törvény a teljesség rendjének vé-
delmében nyer alkalmazást, s hogy az
Igazságosság, mely a pallost nem alaptala-
nul hordozza, Isten szolgálóleánya.

Soha ne feledje magasrendű hivatását a
tanár, az igehirdető és mindazok, akik a
nyilvános oktatás intézményei fölött őrköd-
nek. Azt, hogy általuk egy oly magas
műveltségű kornak kell beköszöntenie,
melyben lehetővé válik majd a kormányzás
és törvényhozás oly bölcsessége, mely a
büntetéseket még jobban enyhíti.

Vésse agyába jól a felnövekvő ifjúság a
vérző gonosztevő megpillantásakor vagy a
róla való gondolkodás közben azt az igazsá-
got, hogy a munkakerülés, játék, részegség, a
nemi vágyak törvénytelen kielégítése, a
rossz társaság előre nem sejtve, fokozatosan
bűncselekményhez és a vérpadhoz vezethet.

Végül riadjon vissza mindenki ettől a
borzongató cselekedettől: jobbá válnunk
lenne jobb.
Lipcse, 1824. augusztus 16.

Az 1821. évben, június hó 21-én, este fél
tíz körül Johann Christian Woyzeck,
negyvenéves fodrász a lakásához vezető úton
egy törött kardpengével (amelynek
markolatát ugyanazon a délutánon
megerősítette) hét döféssel megölte Johann
Christian Woost sebész negyvenhat éves
özvegyét, született Ottoint, aminek
következtében a nő néhány perc alatt kiadta
lelkét. (...)

A gyilkost a tett után azonnal elfogták. Ő
maga leplezetlenül elismerte tettét, ráismert
a bírósági ülésen mind a nála megtalált
gyilkos eszközre, mind a meggyilkolt hul-
lájára, és megerősítette a kihallgatott tanúk
vallomását. (...)

Az első védelmi iratok benyújtása után
(1821. augusztus 16-án) a védő tudomást
szerzett egy máshol megjelent nyilvános
lapból arról, hogy Woyzeck korábban idő-
szakos tébolyban szenvedett, így indíttatást
érzett arra, hogy védence elmeállapotának
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törvényszéki orvosi vizsgálatát kérvényezze
(1821. augusztus 23-án).

Kihallgatásán (augusztus 26., 28., 29. és
szeptember 3., 14.) a vádlott Woyzeck
említette ugyan, hogy már harmincadik
életévétől kezdve néhanapján „önfeledt"
állapotba került, és egy ilyen alkalommal
valaki azt mondta neki: „bolond vagy, és
nincs is róla tudomásod"; beszéde és
válaszai azonban kivétel nélkül figyelmes-
séget, higgadtságot, meggondoltságot, gyors
felfogást, helyes ítélőképességet és nagyon
pontos emlékezőtehetséget mutat. Emellett
semmiféle alattomosságot, gonoszságot, sem
valamiféle szenvedély vagy képzet
eluralkodását, sem indulatos ingerlé-
kenységet nem lehetett felfedezni nála.
Annál inkább morális elvadultság, a ter-
mészetes érzésekkel szembeni fásultság, a
jelen és jövő szempontjából pedig nyers
közöny jellemezte. Az akkori kedélyálla-
potát jellemző tulajdonságok: a külső és belső
tartás teljes hiánya, fagyos kedvetlenség, az
önmaga ellen irányuló harag, az önmagába
nézéstől való félelem, a felemelkedés-

AZ AKTÁK
ÁTVIZSGÁLÁSA KÖZBEN

Woyzeck gyanúsított kétségkívül jóra-
való szülőktől származik, akik egészséges
elméjüket haláluk napjáig megőrizték, és
soha nem mutatták nyomát búskomorság-
nak vagy elmezavarnak. (...)

Miután nyolcévesen elvesztette anyját,
majd tizenhárom évesen apját is, aki keveset
törődött nevelésével, de nem bánt vele
keményen, és tőle telhető módon gondos-
kodott taníttatásáról, parókakészítő mester-
séget tanult. Noha mesterét és első mester-
ségét elhagyta, az őt akkoriban ismerő
személyek tanúvallomása szerint tizennyolc
éves koráig, mikor is vándorlásra adta a
fejét, igen jól, nyugodtan és értelmesen
viselkedett. Nyoma sem volt nála semmiféle
búskomorságnak vagy elmezavarnak. Hat-
évi utazgatása során Wurzenben, Berlinben,
Breslauban, Teplitzben és Wittenbergben
dolgozott hol borbélyként, hol szolgaként.
(Erről az időszakról az aktákban visel-
kedését és kedélyállapotát illetően semmi

nagyon jól, higgadtan és szorgalmasan
viselkedett, semmi okot nem adott a
panaszra, és nyoma sem látszott rajta a
búskomorságnak vagy az elmezavarnak.
Bizalmasa, a korábbi Schindell kisasszony,
akivel viszonya volt, és akivel együtt laktak a
vattakészítő Richternél, azt vallotta, hogy
kedélye derűs volt, nem volt veszekedős
vagy izgága, inkább igazán nyugodt,
szerény és megértő. Később azonban,
amikor a nő M. Buchendorfnál volt szol-
gálatban, és a férfi követeléseit - amelyek
miatt Woyzeck szinte mindennap odalá-
togatott Barneckből, és lesben várt rá a fa-
sorban vagy a házban - nem akarta többet
teljesíteni, Woyzeck több ütést mért a
fejére, és (eskü alatt vallott szavai szerint)
élesen ezt mondta: „Hallod, kanári, nem
leszel hozzám hűtlen." Emiatt a nő a
városházán feljelentette. Néhány nappal az
eset után, este tíz és tizenegy óra között a
férfi kopogtatására Schindell kisasszony
ajtót nyitott, mire Woyzeck a köntösénél
fogva megragadta, és ki akarta vonszolni az
udvarra. Közben a nő elmondása szerint

Részlet a Woyzeck kéziratából a szerző skicceivel

hez hiányzó erő és akarat. Ezenkívül tettének
becsmérlése, anélkül, hogy enyhítésére
bármi ürügyet keresne, vagy annak kiváltó
okait szépítené. Anélkül, hogy különösebb
megbánás, nyugtalanság vagy lelkifurdalás
nyomai mutatkoznának rajta, sorsa alaku-
lásába érzéketlenül belenyugodott.

adat nem található.) Ezután visszatért
Lipcsébe, és itt más elfoglaltság hiányában
egy ideig rézmetszeteket készített, majd
újságnál dolgozott, és végül újra szolga lett
Barnetben, Honig kamarai tanácsosnál. Ez
idő alatt - az akkori kocsis, Heuss vallomása
szerint, akivel naponta együtt volt -

egy nagy téglával, a férfi vallomása szerint
pedig a kezében lévő kulccsal megütötte,
miközben ezt mondta: „Te dög, meg kell
halnod!" Két ütést mért a nő fejére, egy réz-
garas nagyságú sebet ejtett, majd távozott.
A következő napokban mostohafivére,
Richter társaságában - anélkül, hogy el-
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mondta volna neki, hogy mindez Schindell
kisasszony miatt van, és anélkül, hogy fivére
észrevette volna rajta az őrület akár legkisebb
jeleit is - elhagyta Lipcsét. Egy Richterrel
közösen megtett Berlintől Posenig tartó,
tízhetes utazást követően, 1806-ban a
mecklenburgi Jéna melletti grabowi csata
után holland, majd 1807. április 7-én
Stralsund előtt svéd fogságba esett. Stock-
holmba szállították, ahol svéd katonai szol-
gálatba lépett. Később, a finnországi had-
járat, majd IV. Gusztáv trónfosztása után az
ezredét Stralsundba helyezték át. Miután a
franciák lefegyverezték őket, a mecklenburgi
hadseregbe került, végül pedig Svéd
Pomeránia elcsatolása után porosz katonai
szolgálatba lépett. Innen 1818-ban bocsátot-
ták el. (...)

Az előző vallomásának ellentmondva, egy
újabb kihallgatáson részletesen elmondta,
hogy 1810-ben viszonyt folytatott egy
hajadonnal, bizonyos Wienberg kisasszony-
nyal, akivel közös gyermekük született. Azt
állította, hogy a mecklenburgi csapatokkal
való állomásozás közben észlelt először vál-
tozást a kedélyállapotában, mivel megtudta,
hogy ez a nőszemély másokkal is viszonyt
folytat. (Ekkor újra Svédországba ment, és
folytatta viszonyát a nővel.) A változás abban
nyilvánult meg, hogy egészen csöndes lett, és
olykor akár fél órára is, de gyakran csak
rövidebb időre, „elmentek a gondolatai",
amiért társai gyakran tréfát űztek vele. Ezek a
gondolatkiesések később Stettinben
összekapcsolódtak bizonyos személyek iránt
érzett haraggal is. Embergyűlölete lassan
általánossá vált, elhúzódott mindenkitől, és
magányosan kószált a szabadban. Emel-lett
nyugtalanító álmai voltak a szabadkő-
művesekről, és az eseményeket velük hozta
kapcsolatba.

Mikor egy délután társaival a kocsmában
volt, lépéseket hallott. Anélkül, hogy meg-
győződött volna eredetükről, egy kísértet-nek
tulajdonította azokat, mivel néhány nappal
azelőtt hasonló álma volt. Nyugtalansága
tovább fokozódott, mikor Stettinből a
schweidnitzi és gradenzi garnizonba ment, és
egy álma felfedte neki a szabadkőművesek
ismertetőjeleit. Azt gondolta, ez a tudománya
veszélyes, és a szabadkőművesek üldözik. Az
utóbbi helyen egy este a kastély-hegyen
jelenést látott, és harangszót hallott. Másszor
az éjszaka közepén a templomudvaron
valaki, akit nem ismert fel, barátságtalan
hangon jó reggelt kívánt neki.

Lipcsébe való visszatérése után, 1818
decemberétől a gyilkosság elkövetésének idő-
pontjáig a következő lakásai és foglalkozásai
voltak, és elmondása alapján az alábbi dolgok
történtek vele:

1. Steinbrückenben, ahová őt szeretője,
Woost özvegye vitte, Woyzecknek semmi-
lyen foglalkozása nem volt, segélyből éltek.
O maga mondta, hogy állapota és a gondolat,
hogy a szabadkőművesek üldözik, továbbra
is változatlan maradt, és „a szíve gyakran
nagyon erősen vert". (...)

2. Hatheti várakozás után Dessauba
ment a beteg Samson Schwabe zsidóhoz, akit
hat-hét héten keresztül ápolt. Schwabe val-
lomása megerősíti, hogy ha Woyzeck nem

volt berúgva, értelmesen és jól viselkedett, és
egyáltalán nem adott okot arra, hogy
értelmét bárki kétségbe vonja. De mivel az
italt szerfölött szerette, és részegen minden
bolondságot elkövetett, sok olyan megje-
gyzést tettek rá: „Fickó, bolond vagy, és
fogalmad sincs róla." Ez azonban kizárólag
részeg állapotára és egyáltalán nem gyenge-
elméjűségére vonatkozott.

3. 1819 februárjától 1820 Szent Iván
napjáig Woostné mostohaanyjánál, özvegy
Knoblochnénál laktak, Warnecke házában,
amelynek főbérlője, Jordan, egy italmérést
vezetett. Itt Woyzeck részben Knobloch úr
gyapjútárában dolgozott, részben Knob-
lochné ajánlásával Wehner könyvkötőnél
papírmunkát végzett Volksmardorfban,
részben pedig Klein könyvkereskedőnek
készített illusztrációkat. Ez idő alatt a
könyvelő Lang úrnak, Gerhard úrnak és a
mise alatt a külföldi Benedixnek is szolgált.
(...) Többen is észrevették közülük, név
szerint Warnecke és Wehner, hogy szereti a
pálinkát, és olykor túl sokat iszik. Jordannak
is panaszkodott erről Knoblochné.

Ez utóbbi egyébként azt állította, hogy
lányának viszonya volt Woyzeckkel, de mivel
Woostnénak gyakran volt viszonya
katonákkal, Woyzeck féltékeny lett, és
többször bántalmazta az asszonyt. Annyi
lármát és nyugtalanságot okoztak, hogy
Warnecke óhajára fel kellett mondaniuk a
lakást. Az esetet, amely erre késztette,
Warnecke a következőképpen mondta el: ő,
Warnecke Jordan italmérésében egyszer így
szólt Woyzeckhez: „Na, Woyzeck, te harci
kakas, akarsz egy pohár pálinkát?" Woyzeck
erre durván válaszolt, mire Warnecke
döbbenten fordult Jordanhoz a következő
szavakkal: „a fickó sötétkéket fütyül", majd
távozott. Ezek után megüzente Knob-
lochnénak, hogy ki kell költözniük, ha
Woyzecket nem távolítja el a házból. Még
mielőtt ez történt volna, Woyzeck több leve-
let is írt Warneckének, amelyek közül az
egyik (ami rímel) így hangzik: „A szászok
békülnének végre, de a szultán nem fér a
bőrébe, verekedne még, s fortyog levébe'."
Warnecke a levél olvasása közben ezt
mondta: „Na, megkapja a fickó azt a vere-
kedést, ha idejön." Mikor a konyhaajtóban
álló Woyzeck, aki maga hozta el a levelet,
meghallotta ezeket a szavakat, azt felelte:
éppen arra várt, hogy Warnecke néhányszor
megüsse. Miután az ütéseket megkapta, így
felelt: „Ezt jól kigondolta, most már kvittek
vagyunk, az egyik tizenkilenc, a másik egy
híján húsz." Ezzel a jelenettel kapcsolatban
Warnecke kijelentette, hogy Woyzeck
egészen biztosan részeg volt, de ezt Jordan
nem tartotta valószínűnek. Woyzeck viszont
azt hitte, hogy Warnecke bolondnak nézte őt.

4. Ezt követően tizennégy napig
Steinbrücknénél tartózkodott, és mivel nem
volt munkája, búskomornak és bánatosnak
látszott. Sapkáját mélyen a szemébe húzta,
mintha szégyellné magát, és mivel rájött,
hogy nem tudja kifizetni a bérleti díjat,
összecsomagolta a holmiját, és...

5. ...az újságkihordó Haaséhoz ment,
ahol Szent János havától 1820 Szent Miklós
haváig egy padlásszobában lakott.

Nappal is lámpafénynél dolgozott, éjjel
pedig aludt. Papírmunkával foglalkozott, és
közben Lang urat és M. Gerhard urat szol-
gálta. (...) Azt állítja, hogy ebben a kamrában
éjjel-nappal zavarták. Beszédet hallott, noha
senki nem lakott a közelben. (...) Haaséné
elmondása szerint egy este merev szemekkel
bámult maga elé, de különösebb lelki
nyugtalanságot nem árult el. Máskor
azonban az asszony látta őt este tizenegy óra
körül többször lefelé jönni a lépcsőn, majd
újra felmenni, közben pedig azt kiabálta: „itt
jön, itt jön!", és még legalább egy órán
keresztül föl-alá szaladgált a folyosón.
Egyébként a házastársak állítása meg-
egyezett abban is, hogy Woyzeck azt mond-
ta, ez a halálát jelenti. (...)

(...) A Haasééktól való elköltözés után a
saját elmondása szerint tizennégy napig
hajléktalan volt, és azután...

6. ...1820 Szent Mihály vasárnapjától
négy hétig - később pedig még két külön-
böző alkalommal: 1821 újévén és húsvét
vasárnapján - Volkmarsdorfban tartózko-
dott, Wehner könyvkötőnél. Egy helyiség-
ben aludt Wehnerékkel, de, mint állította, itt
sem talált nyugalmat. (...) Wehner egyébként
semmi különöset nem vett észre rajta,
különben nem tanúsította volna azt, hogy
Woyzeck szorgalmas és higgadt volt, jól
aludt, és nem sajnálta a fáradságot a tanulásra
sem. Olykor azonban - ahogy fent már
kétszer megjegyezték - egy pohárral többet
ivott a kelleténél, és akkor kevesebbet dol-
gozott. A legfőbb gondja az volt, hogy nem
tudott magának rendes keresetet találni.
Megfelelő foglalkozás hiányában 1820
telének elején Woyzeck arra az elhatározás-
ra jutott, hogy katona lesz.

7. A már említett laktanya őrmestere
Pfeffer tiszthelyettesnél helyezte el, ahol az
év karácsonyáig maradt, mivel elbocsá-
tólevelét a laktanya nem fogadta el. Itt
Woyzeck egy hétig Vitzhum dobossal aludt
egy ágyban, és rajzokat készített Klein
úrnak. Vitzhuméktól azonban több aprósá-
got is ellopott, köztük egy kardot hüvellyel,
amit azonnal visszaszolgáltatott, mihelyt
követelték. Mindketten megerősítették,
hogy viselkedése jó és értelmes volt, nem
volt veszekedős. Hálótársa, Vitzhum, soha
nem észlelt rajta nyugtalanságot vagy bármi
feltűnőt, noha Woyzeck azt állítja, hogy itt
is hangokat hallott, és különös álmai voltak.
Miután Woyzeck Vitzhum fent említett dol-
gait ellopta, a vallomása szerint újból egy-
két éjszakát fedél nélkül, majd néhány napot
fogdában töltött, aztán...

8. ...Neumannnéhoz költözött, akinél
1821 újévétől kezdve három hétig lakott.
Fodrásznak, szabónak, kartonmunkásnak és
rajzolónak adta ki magát, anélkül, hogy
fésűje, ollója, gyűszűje, papírja vagy ecsetje
lett volna. Otthon nem dolgozott, de külön-
ben értelmesen viselkedett, és minden
reggel Neumann-né lányának könyvéből
imádkozott. Egyébként azt állította, hogy itt
is üldözték.

Ezekben az időkben is el-eljárt a
Warnecke-házba, hogy az ott lakó Woostnét
az ajtó mögül meglesse. Közben gyakran
összetévesztette más fehérszemélyekkel.
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Egy este például Marsall béres feleségét
állította meg a ház ajtajában. Mikor azonban
tévedését észrevette, azt mondta: „óh, bo-
csásson meg, összekevertem valakivel", és
hagyta az asszonyt nyugodtan elmenni. Még
ugyanezen az estén megleste Woostnét a
lépcsőn, és mivel az nem akart vele elmenni
sétálni, Woyzeck a kezében lévő cserép-
darabbal véresre verte. Az arra jövő emberek
őrizetbe vették, és az azt követő nyolc napot
fogdában töltötte. Itt sem tapasztalták nála
semmiféle nyomát nyugtalanságnak,
zavartságnak vagy meggondolatlanságnak.
Szabadon bocsátása után 1821 húsvétjáig...

9. ...Haase kocsmárosnál tartózkodott.
Woyzeck azt állítja, állapota tovább romlott,
Haaséné szerint viszont viselkedése kifo-
gástalan volt: csendesen viselkedett, a többi
ágyrajáróval békében élt, és egyszer, mikor
épp csak tizenhat Pfennigje volt, abból egy
szegényt akart megvendégelni.

10. Végül, körülbelül 1821. május 20-ig
a mára már halott Wittignénál kapott ágyat.
Ő maga váltig állította, hogy itt is hallott
hangokat, idetartozik az az elbeszélése is,
hogy mikor egy törött kardot vásárolt, kiál-
tást hallott: „Szúrd le Woostnét!" Közben
azt gondolta: ezt nem teszed meg! A hang
azonban így válaszolt: „Mégis megteszed."

Ezekben az időkben történt, hogy mikor
Woostné nem akart vele menni a Bosens-
kert fasorában, öklével úgy az asszony arcá-
ba ütött, hogy az bedagadt, és véraláfutásos
lett. Röviddel ezután, mikor egy vetély-
társával látta táncolni, lelökte a lépcsőn, és
egy követ akart utánadobni.

Wittigné unokája, Benadt kisasszony azt
tanúsította, hogy Woyzeck egy egészen
rövid ideig szolgálat nélküli piaci segítőnek
adta ki magát, és az utolsó időkben, mikor
búskomor volt, már egyáltalán nem beszélt.
A viselkedése azonban mindig udvarias,
szerény és teljesen értelmes volt, bár egy-
szer részegen nagyon sokat beszélt, és azt is
elmesélte, hogy a napokban megverte a
szeretőjét.

Ezekről az időkről Warnecke azt mondta,
hogy Woyzeck a vásározókat szolgálta ki
akkoriban a házában, nyugodtan és beszá-
míthatóan viselkedett, és sem ő, sem más
nem vélekedett úgy, hogy lelki beteg volna.

Wittigné halála után a gyilkosság el-
követéséig majdnem két héten át a szabad-
ban kószált, és jó emberek segélyéből élt.
Egy papírra mutogatva kért tőlük alamizs-
nát, mivel kérését szóban képtelen volt
elmondani. Az aktákból egyébként kiderül,
hogy annak ellenére, hogy Woostnénak
gyakran volt viszonya másokkal, nem szakí-
totta meg kapcsolatát Woyzeckkel sem, sőt
még az év húsvét vasárnapján is együtt hált
vele; más alkalommal viszont, mikor
Böttnerné jelenlétében találkoztak, vissza-
utasítóan viselkedett. Arra a napra, mikor a
gyilkosság történt, a Funken-hegyre ígért
Woyzecknek találkát, de ígéretét nem tartot-
ta be, hanem Böttcher katonával sétálgatott.
Woyzeck gondolatai eközben végig Woostné
és hűtlensége körül jártak. Aznap reggel
valamilyen kitalált ürüggyel beszélni akart
vele, majd a nap további részében
dologtalanul lézengett. A Funken-hegyen is

járt, de mivel azt gondolta, hogy Woostné
úgysem jön el, csak fel-alá járkált.(...) Este-
felé - azzal a szándékkal, hogy Woostnét
leszúrja vele - a kardpengét egy markolatba
illesztette, és mikor véletlenül találkoztak,
és Woyzeck megtudta, hogy az asszony
nincs a Funken-hegyen, hazakísérte. Az
úton nem is gondolt a szándékára, de mikor
a ház folyosóján Woostné mondott neki
valamit, amitől méregbe gurult, a tettet
végrehajtotta, majd a gyilkosság után szapora
léptekkel távozott. Letartóztatásakor épp a
tőrt próbálta eldobni, és mikor kérdésére,
hogy halott-e Woostné, senki nem felelt, azt
mondta: „Adja az Isten, hogy elpusztuljon.
Rászolgált."

A V Á D L O T T
V I Z S G Á L A T A K Ö Z B E N

(...) Ami a külsejét és a testi egészségét
illeti (úgy találom): tekintete, arckifejezése,
tartása, járása és beszéde teljességgel vál-
tozatlan, arcszíne a szabad levegő és a
mozgás hiánya miatt valamivel sápadtabb,
légzése, testhőmérséklete és nyelve tel-
jességgel természetes. (...) Észrevettem
azonban, hogy testének már a kihallgatások
első perceiben kezdődő remegése egyre
hosszabb ideig tart, különösen akkor, ha
látogatásom váratlanul éri. Pulzusa és
szívverése szabályos és egyenletes, de
ahányszor beszélgetéseink alatt megvizsgál-
tam, a pulzusa nyugodt maradt, ám
szívverése erősebb és érezhetőbb volt, mint
természetes állapotban. (...)

A vádlott kedélyállapotának tekintetében
(...) nincs nyoma heves felindultságnak,
ingerlékenységnek, feszültségnek, nyugta-
lanságnak és szenvedélyességnek vagy
fásultságnak, dermedtségnek, elmerült-
ségnek és csüggedtségnek. Egyszóval sem-
minek, ami bármilyen kóros kedélyállapot-
ra, tébolyra, őrületre vagy melankóliára és
ezek bármilyen formájára, mértékére és
komplikációjára következtetni feljogosíthat-
na. (...)

Mivel társai egyre gyakrabban űztek
tréfát vele, és a tisztektől különféle meg
nem érdemelt sértéseket kellett elszenved-
nie, valamint tervezett házasságának is
egyre több nehézség került az útjába, harag,
keserűség és az emberek iránti bizalmat-
lanság hatalmasodott el rajta. Mindig erőt
kellett vennie magán, hogy barátságos
legyen az emberekhez, és úgy tűnt neki,
mintha mindenki bolondnak tartaná. Emiatt
annyira érzékeny lett, hogy a legcsekélyebb
semmiség is felingerelte. A legkisebb
dologtól is, ami akarata ellen történt, egész
testében remegett, de közben azért tudta
türtőztetni magát. Erősebb ingerlésre azon-
ban dühbe gurult, ami olyannyira erőt vett
rajta, hogy olykor teljesen elveszítette ön-
uralmát. Különösen a Woostnéval való ve-
szekedések alkalmával érezte a haragnak ezt
a fokát, és a gyilkosság végrehajtásakor is
így hatalmasodott el rajta a düh. Anélkül
szúrta agyon az asszonyt, hogy tudta volna,
mit tesz. Némelykor úgy tűnt neki, elegendő
ereje van ahhoz, hogy mindent szétszaggas-
son, és összetörje az utcán az emberek fejét,

noha azok nem bántották őt. Volt egy gon-
dolata, amelytől sokáig nem tudott szaba-
dulni, és különösen kellemetlen helyzetek-
ben gyakran csak ugyanarra a tárgyra gon-
dolt, amíg végül ez a gondolat is elillant, és
már egyáltalán semmire sem tudott gondol-
ni. (...)

Igazából akkor követett el ostobaságot,
mikor Winberg kisasszonyt faképnél hagyta,
pedig később tisztjei is segítségére lettek
volna a házasságlevél megszerzésében.
Gyermekének és elhagyott menyasszonyá-
nak gondolata volt az oka nyugtalanságának,
és annak is, hogy soha nem tudott meg-
békélni önmagával. Később Woostnéval
való viszonya miatt is szemrehányást tett
magának, hiszen tulajdonképpen Winberg
kisasszonyt kellett volna feleségül vennie.
Az is felbosszantotta, ha az emberek azt
mondták róla, jó ember. Úgy érezte, hogy ez
nem igaz.

A látomásairól és a többi hozzá tartozó
eseményről a következőket vallotta:

Általánosságban: Mindig is hitt az álmok
jelentésében, és a maga módján értelmezte
is őket, amiből később sok mindent igaznak
talált. A kísértetektől soha nem félt, csak a
szellemek létezésében hitt. Úgy gondolta,
hogy ezeket Isten küldte, hogy az emberek
közt munkálkodjanak, és mindenféle vál-
tozásokat idézzenek elő. Mivel élete során
többször találkozott olyan dolgokkal, ame-
lyeket a természet ismert rendjébe nem
tudott beilleszteni, arra a gondolatra jutott,
hogy Isten ily módon kíván számára meg-
nyilatkozni. Nem tudta magát meggyőzni
arról, hogy ezek a dolgok csupán az ő
képzeletében élnek. Mindeközben a kérdé-
seimre beismerte, hogy olykor hangosan
beszélget magával, és gesztikulál hozzá;
vagy ahogy ő maga mondta: gyakran önma-
ga ellen küzd.

Különösen: Már vándorévei alatt hallott
utazó mesterlegényektől mindenféle híresz-
telést a szabadkőművesekről. Többek között
azt, hogy egy titkos eljárással, amelyhez
egyetlen tűre van csupán szükségük, meg
tudnak ölni egy embert. Ezt akkoriban nem
hitte el, és most sem hiszi, mégis mindig
foglalkoztatta a gondolat, és mindenféle
elképzelései voltak arról, hogy honnan
ismerhetik meg egymást a szabadkőmű-
vesek. Egyszer aztán azt álmodta, hogy
három égő arcot lát az égen, amelyek közül
a középső volt a legnagyobb. Ezt a három
arcot a Szentháromsággal azonosította, és a
középsőt Krisztusnak tartotta, mivel ő a
legnagyobb személy az Istenségben.
Ugyanakkor azt gondolta, hogy a
szabadkőművesek titka is ebben a számban
lehet, amelyet most neki ily módon
nyilatkoztattak ki. (...)

A gaudenzi kastélykertbeli esetről: Egy
októberi estén, hét óra körül a várostól fél
órára fekvő gaudenzi erődítményhez menet
három égő csíkot látott az égen, amelyek
aztán eltűntek. Mikor körülnézett, az égbolt
másik oldalán látott egy ugyanolyan csíkot,
és közben harangzúgást hallott, amely
mintha a föld alól szólna. Mivel akkor még
mindig foglalkoztatta a szabadkőművesek
gondolata, úgy vélte, hogy a három égő
archoz hasonló kinyilatkoztatás részese (...).
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A Warneckével való viselkedésének ma-
gyarázata: Nyersen viselkedett Warneckével,
mivel azt hitte, hogy az bolondnak tartja. A ki-
fejezést, hogy: „a fickó sötétkéket fütyül"*,
többször is hallotta már, de nem tudja meg-
mondani, mit akart ezzel Warnecke.

Az újságkihordó Haasénál történtekről: A
kamra magassága, amelyben lakott, test-
magasságának körülbelül a fele volt, egyfaj-
ta sufni vagy kutrica, amelyben vásár idején
aludtak olykor a szalmán. Egerek és patká-
nyok nem voltak, mivel néha hús vagy ke-
nyér is volt a földön, de mindig érintetlen
maradt. Egyedül az ajtóban volt egy rés,
amin egy macska bekúszhatott, és éjsza

kánként néha észre is vette, hogy ott van. Ez
időben a zúgás a fülében igen erőteljes volt,
úgy érezte, mintha föntről forróság szállna a
fejébe, és mintha szétpattanna a koponyája.
Közben fájdalmai voltak a halántékánál,
kalimpált a szíve, általános forróság öntötte
el az egész testét, és izzadt a homloka. Az
említett sufniban éjjel, de később már nap-
közben is ropogást és zajokat hallott, és nem
tudott megszabadulni attól a gondolattól,
hogy ezeket szellemek okozzák. Ekkoriban
egyszer egy szellemmel álmodott, aki azt
mondta neki: „Egy másikat fogok neked
küldeni!" Amire ő álmában azt válaszolta:
„Nem félek!"

Hat napra rá, tehát pontosan ugyanannyi
idő elteltével, mint egy hasonló álma után
Stettinben, este tíz óra körül, miután kam-
rájában már bezárta az ajtót, egy egészen
finom, fiatal női hang ezeket a szavakat
mondta neki: „Oh, gyere már!" Ettől égnek
meredt a haja, rögtön leszaladt Haaséékhoz,
és három éjszakát ott töltött. (...)

Többször használta ezekben a történetek-
ben a kifejezést: „kiáltott neki". Amikor
rákérdeztem, visszavonta, és azt mondta: a
hangot mindig halkan hallotta, de csak
annyira, hogy tényleg hallhatta. (...)

Woostnéra való féltékenységét attól
kezdve tartja számon, mikor Pfeffer tiszthe-
lyettesnél lakott, és Gohlisban búcsú volt.
Este ágyban fekve az asszonyra gondolt, és
arra, hogy most biztosan valaki mással tán-
col. Akkor úgy tűnt neki, mintha tánczenét
hallana, hegedűket és bőgőt összevissza, rit-
musa pedig ez volt: Mindig rá! Mindig rá!
Röviddel azelőtt zenészekkel álmodott, ami
szerinte mindig valami rosszat jelent. A
következő nap hallotta, hogy Woostné
tényleg egy másikkal volt Gohlisban, és
nagyon jól mulatott.

(...) A nő egyébként már régóta félke-
gyelműnek tartotta, és néha gyalázatosan
viselkedett vele. Egyszer, mikor Woyzeck
épp sértve távozott tőle, az ablakból még
utánakiáltotta: „Megvagyok nélküled!"
Szegénysége miatt teljesen lenézte, noha
azért néha odaadta magát neki. Mialatt
Woyzeck Wittignénál lakott, megtörtént
vele egyszer, hogy Woostné a Grimmai
kapunál elbúcsúzott tőle, majd háromszor
még utánakiáltotta: „Élj boldogan!" Akkor
olyan volt, mintha egy hang azt mondaná
neki: „Egyáltalán nem akar tudni rólad!" A
hangot: „Szúrd agyon Woostnét!" egészen a
lakásához vezető lépcsőig hallotta, épp
mikor a kardpengét vásárolta azzal a
szándékkal, hogy csinos késeket
csináltasson belőle. Egyébként, mint ahogy
megismételte, és több kihallgatás során
meg is erősítette, ezt a hangot csak most az
egyszer hallotta, később soha többet. A
gyilkosságot megelőző nyolc nap alatt,
amíg hajléktalanul csavargott, nem volt
pénze, ezért kevesebb pálinkát ivott.
Aggodalmai csökkentek, a hangokat pedig
ritkábban hallotta. A gyilkosság napján
egyáltalán nem szorongott, és semmiféle
hangot nem hallott. Egyáltalán nem gondolt
arra a hangra sem, amely felszólította, hogy
ölje meg Woostnét, noha az asszony
leszúrásának gondolata minden pillanatban
üldözte. A gyilkosság szándéka mindig csak
felmerült, aztán újra el is tűnt, és hogy
végleg megszabaduljon tőle, a Grimmai
kapunál a kardpengét a tóba akarta dobni.
Ami a gyilkosság napjának eseményeit
illeti, Woyzeck váltig állítja, hogy csak
homályos emlékei maradtak ró-luk, ennek
ellenére nemcsak a főbb eseményekre
emlékezett tökéletesen - hogy már reggel
felkereste Woostnét valami kitalált
ürüggyel, aztán egész nap ide-oda szalad-
gált, majd elhozta a kardot, és a markolatba
erősítette, végül hazakísérte Woostnét, aki-
vel véletlenül akadt össze a Peters kapunál,
és a ház folyosóján több szúrással megse-
bezte - hanem az aktákban eddig még nemJohann Christian Woyzeck (1780-1824)
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Woyzeck kivégzése 1824. augusztus 27-én

szereplő körülményeket is a vallomásához
fűzött. Ezen a napon délben Lacarierre úrnál
volt, átadta neki a később megtalált
kérvényt, nyolc garast kapott érte, amiből
megebédelt. Továbbá hogy mikor össze-
találkozott Woostnéval, kezdetben még
örült, de ez az öröm hamar elillant, mikor
észrevette, hogy az nem nézi jó szemmel
kíséretét. Félelmében, hogy az asszony
inkább vetélytársát szeretné maga mellett
látni, hogy még jobban bosszanthassa,
továbbra is vele ment. Végezetül, mikor
beléptek a házba, Woostné ezeket a szavakat
intézte hozzá: „Nem is tudom, mit akarsz!
Na menj szépen haza! A végén még kijön a
gazdám." Ezek a szavak nagyon fel-

bosszantották, és hirtelen újra hatalmába
kerítette a gyilkosság gondolata. Indulatai
olyan érthetetlen módon vettek erőt rajta,
hogy szúrt, anélkül, hogy tudatában lett
volna annak, mit tesz. Amikor tette után
keresztülvágott a Ross téren, elhatározta,
hogy öngyilkos lesz. Csak azért nem ölte
meg magát, mert túl sok ember volt ott, de
ha nem lettek volna annyian, akkor még
ugyanazon a napon, ugyanazzal az eszköz-
zel kioltotta volna saját életét is.

Az eset orvosi, pszichológiai kifejtése,
részben az akták, részben pedig saját megfi-
gyelés alapján.

Mind az általam megfigyelt, mind a vád-
lott által elmesélt, valamint a természetes és a
tapasztalati összefüggések alapján teljesen
hitelesnek tekinthető fizikai rosszullétek
bizonyítják, hogy a vádlott olyan beteges haj-
lamban szenved, amelyet régebben vér-
mességnek és vértolulásra való hajlamnak
neveztek, manapság pedig a „vénás alkat" és
a „megnövekedett érturgor" kifejezéssel
kísérelnek meg pontosabban megjelölni. Ez
lényegében nagyobb fokú ingerlékenységet
jelent, az erek, különösen az érrendszer
szabálytalan működésén alapszik, és az élet-
mód rendszerességétől függően nő vagy
csökken. Különösen az erős italozás miatt
válhat gyakorivá. A mindennapi tapasztala-
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tok azt mutatják, hogy az ilyen hajlamban
szenvedő személyek képesek ellátni erkölcsi
és polgári kötelezettségeiket, és Woyzeck
maga is azt vallotta, hogy állapota nem
akadályozta meg feladatainak tisztességes
elvégzésében. Több megjegyzése, például
hogy szándékosan keveset beszélt, nehogy
fény derüljön állapotára, valamint hogy
gondolatainak valamely más tárgyra való
irányítása megszüntette fejének kábulatát,
arra enged következtetni, hogy ebben az
állapotban szabad akarata egyáltalán nem
csorbult.

A vádlott mindenféle őrült, fantasztikus
és babonás képzelgései a rejtett és ter-
mészetfeletti dolgokról részben ismereteinek
és nevelésének hiányosságain, részben pedig
hiszékenységén alapszanak. Mindezt a
kíváncsiság és az ilyen dolgokról való
töprengés iránt tanúsított természetes
vonzalom, valamint hipochondriás hangu-
latából adódó félelmei táplálják és tartják
fenn.

Idetartoznak elsősorban a szabadkő-
művesek titkos mesterkedéseiről elhitt
hazugságok, melyek őt erősen foglalkoz-
tatják, és mindenféle fantasztikus kombiná-
ciókra és kísértésekre csábították.

Továbbá idetartoznak az álmok fon-
tosságáról vallott nézetei is. Úgy véli, hogy
álmai részben szó szerint, részben pedig
allegorikus formában megvalósulnak, jelen-
téssel bírnak, és ilyen módon kap üzenetet
rejtett dolgokról, mint például az általa oly
fontosnak tartott szabadkőművesek jelei
esetében, vagy így tárul fel számára a jövő.

Végül ugyanebből a forrásból fakad hite a
szellemvilág kézzelfogható hatásában, a
szellemek megtestesülésében. Az idevonat-
kozó események jellege nyilvánvalóan két-
féle: részben olyanok, amelyek esetében
Woyzeck félelemből és fantaszta
képzelgésből egy külső, természetes
jelenséget különösebb vizsgálat nélkül
valamely természetfeletti lény hatásának
tart; részben pedig olyanok, amelyeknek
nyugtalan vér-keringése okoz számára érzéki
csalódást, amelyet babonás képzelete
természetfeletti jelenségként értelmez.

Az első típushoz tartoznak azok a lépések,
melyeket egy bezártnak vélt házban hallott.
Anélkül, hogy a zaj forrását megkereste
volna, a lépteket egy kószáló kísértet-nek
tulajdonította, csupán azért, mert hat nappal
azelőtt hasonló álma volt.

A második típushoz a vádlott által
gyakran hallott hangok és artikulált beszéd-
foszlányok tartoznak. Ezek megítélésénél
mindenekelőtt azt a körülményt kell számí-
tásba vennünk, hogy Woyzeck szívdobogá-
sos rohamai kapcsán már korábban is észlelt
ütéseket az ereiben, valamint forróságot a
fejében, és úgy tűnt neki, mintha a szívéből
kiindulva a fejébe áramlana minden; ugyan-
akkor sistergést, pattogást, zúgást és züm-
mögést érzett a nyakszirtjében vagy a fülében.
A napi tapasztalat azt bizonyítja, hogy a hallás
ilyen és ehhez hasonló érzékcsalódásai
általában vértolulás következményeként
jönnek létre. Hogy ez volt-e Woyzecknél is
a valódi ok, az hajlamait és a körülményeket
tekintve egyáltalán nem kétséges.

Hogy milyen erősen foglalkoztatták fan-
táziáját az ilyenfajta véletlenek, és milyen
mértékben gondolt a természetes indítékok
figyelmen kívül hagyásával valami szokat-
lanra és természetfelettire, azt a már fent
említett eset igazolja. A hasonló betegség-
ben szenvedő személyek a fülükben észlelt
zajokat gyakran vezetik vissza külső okokra,
és emellett olykor közelebbi, olykor
távolabbi hangokat, például kopogtatást,
csengettyűszót, zenét vélnek hallani.

E jelenség magyarázatánál azonban
feltétlenül mérlegelni kell azt a körülményt,
hogy Woyzeck gyakran beszélt magában.
Igen elgondolkodtató, miként volt képes
összetéveszteni vérének és képzelőerejének
felhevült állapotában az éppen gondolt vagy
hangosan kimondott szavakat a fejében za-
katoló zajokkal, és miként volt képes ezeket a
természetfeletti erők által neki szánt
szavaknak tartani.

Hasonló természetű az az eset, mikor
Woyzeck ágyában fekve a búcsúra és az ott
tartózkodó szeretőjére gondolt. Ekkor
hegedű- és bőgőszót vélt hallani, és a
megszokott tánczene ritmusának ezeket a
szavakat tulajdonította: mindig rá, mindig
rá! A legkivehetőbben azonban a később
gyilkos eszközként szolgáló tőr megvásár-
lásánál jelenik meg nála az objektív és szub-
jektív dolgok keveredése. Az ekkor hallott
szavak: „Szúrd le Woostnét!", semmi más-
ból nem eredhetnek, mint abból az élénken
ébredő szándékból, amelyet később végre is
hajtott. Szokásához híven szándékának
szavakat is kölcsönzött, amelyekre a lelkiis-
meret hangja válaszolt: „Nem teszed meg!"
A vele küzdő szándék azonban a következő
szavakkal erősítette meg az elhatározást:
„Mégis megteszed." (...)

Következmények, amelyek alapján a
gyanúsított beszámíthatóságának tényét
megítélhetjük.

Ha felvetődik a kérdés, hogy mindaz,
amit a vádlott előadott: félelmek, nyugtalan-
ság, fejének kábultsága, valamint képzelő-
dései a szellemek zajongásáról és idegen
hangok kiáltásairól, csökkentik-e, vagy
esetleg ki is zárják beszámíthatóságának
tényét, korlátozzák-e értelmének szabad
használatában, vagy indítéknak tekinthetők-e
(...), akkor bírói mérlegelésre kell bíznunk
annak eldöntését, hogy a vérmérséklet hibá-
ja valóban csökkenti-e a bűnösség tényét.
Hiszen a bűnösség kisebb vagy nagyobb
voltáról, s különösen annak morális olda-
láról a törvényszéki orvosnak nem áll jo-
gában ítélkezni. Még kevésbé, ha felkérése
nem kifejezetten erre irányult. Egyúttal a
törvényszéki orvostan álláspontjából emlé-
keztetnem kell önöket arra, hogy itt nem a
szenvedélyes ösztönöknek való ellenállás
könnyű vagy nehéz voltáról, hanem az
annak való ellenállás lehetőségéről vagy
lehetetlenségéről van szó. (...) Csak ahol ez
a lehetőség megszűnik, ott van a beszá-
míthatóság határa, melyet a törvényszéki
orvostannak rögzítenie kell, ha nem akar
elveszni az örökös zűrzavarban, és ha nem
akarja, hogy mindenféle bűncselekmény

palástolásához aljasodjék le. (...)
(...) Igen figyelemreméltó egyes írók és

orvos kollégák buzgalma arra, hogy felmen-
tő okokat találjanak egy olyan tettre, ame-
lyet egy megindult lélek szokatlan indíték-
ból, a természet erőitől befolyásolva,
ösztönszerű akaratának unszolására követett
el. Ám azt a zűrzavart és veszteséget is
figyelembe kellene venniük, amit e nézetek
elővigyázatlan alkalmazása okozna, ha min-
den egyes gyilkos hajlamnál, verekedésnél,
tolvajlásnál, gyújtogatásnál, végül minden
egyes bűncselekménynél egy különös haj-
lamot vagy egy ösztönös kényszert, a tett
valamiféle szükségszerűségét feltételez-
nénk, ezáltal a törvények hatását megbéní-
tanánk, és a törvényszéki orvostan szerepét
hatalmasra növelnénk. (...)

Az előbbiekben ismertetett tényekből és
az ott taglalt okokból azt a következtetést
vonom le, hogy Woyzeck állítólagos jelené-
seit és egyéb szokatlan találkozásait vér-
keringésének rendellenessége okozta; tévhi-
teinek és előítéleteinek következtében
objektíve nem érzékelhető, képzelgésekké
fokozott érzéki csalódásoknak kell tekinteni
őket. Alaptalan az a feltételezés, miszerint
Woyzeck életének bármely szakaszában,
különösen a gyilkosság elkövetése előtt,
alatt és után egyfajta lelki zavarodottság
állapotában lett volna, és alaptalan az a fel-
tevés, hogy egy vak, ösztönös inger, és nem
egy általános szenvedély hatására cse-
lekedett. (...)
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*Itt kell megjegyeznem, hogy a kifejezés használata

általános a helybeli csőcselék körében, és körülbelül azt

jelenti: nagyra tartja, felfújja magát.


