
Rába György

HÔTÁROLÓ EMLÉKEK

Hôtároló emlékeim 
a félálmok szegélyein 
mind tengerparti ország 
tenyészô hónapokra 
bírja pusztán a jussát 
egyébként körülötte 
mellette és fölötte 
álreneszánsz vegyest 
panellel ahogy ezt 
istene kiötölte 
fekete lyukai 
a nyers egyszeri létnek 
emlékképekben éled 
föl-fölragyogva néha 
a kaland buboréka

HÉTKÖZNAPI ÉDEN

Ha járok idegen
házak között más környezetben
fürge képzeletem
érzem hogy máris odalebben
nem is kell Umbria
csak földszintes Újpest göröngye
falus útvonala
tíz lépésre piac mögötte
hadd lássam magamat
gyalulatlan asztalon írva
mécsfénynél ingatag
sorsot kísértô ívpapírra
aztán markom fonott
hálót lóbál kapun kilépek
zöldségért indulok
halért így tetôzik az élet
egy pillantást vetek
közben az antikváriumba
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kerül ódon kötet
kezembe végsô tudás kútja
éjjelre hagyhatom
hálókamrám függönyözetlen
lessen az ablakon
egy kozmoszi s szavát kövessem

Radnóti Miklós

JEGYZETEK AZ „ORPHEUS NYOMÁBAN” 
CÍMÛ VERSFORDÍTÁSKÖTETHEZ

A mûfaj, ha ugyan nevezhetjük annak,
Kosztolányi Dezsônek köszönhetôen ho-
nosodott meg nálunk, már a múlt század
elején: a MODERN KÖLTÔK elsô kiadásában
(1914) miniatûr lexikoncikkeket, japán-
kertnyi jegyzeteket (vagy esszéket) olvas-
hatunk a fordított költôkrôl. A módszert
több nagy költô-fordítónk követte, vagyis
röviden összefoglalták az idegen kollé-
ga életének történetét, esetleg megadták
legfontosabbnak vélt mûvei, a vonatkozó
irodalom, a korábbi magyar fordítások
adatait. És olykor igyekeztek néhány mon-
datban tömören jellemezni a költôt. Ezt
tette Tóth Árpád, Szabó Lôrinc, Illyés Gyu-
la, Vas István, Rónay György, mások – és
Radnóti Miklós.

ORPHEUS NYOMÁBAN címmel 1943 nya-
rán jelentette meg a Pharos kiadó Radnó-
ti Miklós versfordításait, igen szép könyv-
ben, melynek tipográfiai munkálatait Csil-
lag Vera irányította. A költô a kötet vé-
gére rövid esszét írt a versfordításról (ez
megjelent a posztumusz prózai és összki-
adásokban), valamint jegyzeteket A KÖL-
TÔKRÔL címmel, amelyekben – szerencsénk-
re – a filológiai adatok mellett röviden jel-
lemezte is a költôket. Ezek a jegyzetek a
különbözô gyûjteményes kötetekben nem
jelentek meg, csak az ORPHEUS NYOMÁBAN

ma már könyvritkaságnak számító pél-
dányaiban hozzáférhetôk. Ezért közöljük
ôket. 

A szerkesztõség

A KÖLTÔKRÔL

Anakreon, görög költô (kb. Kr. e. 572–487), a teosi Iantos, a samosi Polykratés és az
athéni arisztokraták kegyeltje, az ion szerelem és életérzés mûvészi megszólaltatója.
„Édes és gondtalan” költô, de köztudatban élô képe már a késôbbi, ismeretlen szerzô-
jû, könnyed kis dalok (anakreontikák) nyomán alakult ki. Ezeknek fôihletôje szintén a
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bor s a szerelem, de szemléletük édeskésebb az Anakreonénál. Magától Anakreontól
csupán töredékek maradtak ránk. Ezek közül valók az itt közöltek is:

Polioi\ me\ n h‘mi\n h’\dh kro/tafoi ka/ rh te leuko/n
Ou’ file/w, o‘\j krhth~ri para\ ple/f o nopota/ zwn

Apollinaire, Guillaume (1880–1918), az új francia líra úttörô vezére és szervezôje, a
költôi nyelv megújítója, az elsô világháborúból súlyos fejsebbel tér vissza, és fiatalon
meghal. Formabontó, de ugyanakkor formateremtô költô, a francia chanson továbbfej-
lesztôje; képalkotását tündéri báj és újszerû groteszkség jellemzi. E könyvben közölt
versei közt egy képverset is talál az olvasó, A MEGSEBZETT GALAMB ÉS A SZÖKÔKÚT címût, egyet
Apollinaire félkötetnyi rajzolt versébôl. Érdemes megküzdeni vele, csodálatos ballade-
ot nézhet benne a vállalkozó olvasó. S ha ezután szabályos sorokba írná le a költeményt,
észrevehetné azt is, hogy milyen külön szárnyalást és távlatot ád a versnek a rajz. A kép-
vers hagyományai különben messzire nyúlnak vissza, Theokritos, rhodosi Simias, a ké-
sô császárkor latin költôi, a mesterkedô humanisták s a XVII. század sziléziai költôi (az
ún. pegnitziek) egyaránt mûvelték. Ez különben Apollinaire egész költészetére jellem-
zô; „legvadabb” újításai mögött is hagyomány van, bátor kísérletezô, de Villon és Ver-
laine hagyományainak is legméltóbb örököse. Az eredeti címek: ZONE; VERS LE SUD; LE

VENT NOCTURNE; SALTIMBANQUES; LE VOYAGEUR; LA COLOMBE POIGNARDÉE ET LE JET D’EAU; LE MU-
SICIEN DE SAINT-MERRY; LES COLCHIQUES; UN OISEAU CHANTE.

Asklepiades, görög költô (Kr. e. 300 körül), a „samosi” melléknéven ismerték, néhány
évvel idôsebb Theokritosnál, aki magasztalva emlegeti. Az ANTHOLOGIA PALATINA szá-
mos finom epigrammája tôle való. Az epigramma kezdôsora:

‘Hdu\ �e/ rouj difw~nti ciw\ u poto/n, h‘du\ de\ nau/ taij

Belleau, Rémy, francia költô (1528–1577), a francia renaissance költôk híres csopor-
tosulásának, a Pléiade-nak egyik kimagasló tagja, ragyogó formamûvész, a renaissance
természetábrázolás és a költôi leírás mestere. Tudtunkkal e versével szólal meg elôször
magyarul. Az AVRIL egyik, épp igénytelenségében nagyigényû remekmûve, Sainte-
Beuve méltatása óta a francia versgyûjtemények állandó darabja.

Byron, George Gordon, Lord, angol költô (1788–1824), igazi, szenvedélyes romantikus,
az elsô népszerû és óriási hatású angol költô Európában. Sajátosan „költôi” pózait, vi-
lágfájdalmát, forradalmárságát hosszú ideig csodálta és utánozta az európai költészet.
Nagy vagyon birtokosának születik, a társaság hôse, az asszonyok kedvence, bejárja Spa-
nyolországot, Görögországot, a Közel-Keletet. Házassági botránya miatt el kell hagy-
nia hazáját, Svájcban, majd Olaszországban él. Innen indul el utolsó útjára, s kalan-
dos, hányatott és gazdag életét mint a görög szabadságharc hôse fejezi be. Mocsárláz-
ban hal meg Missolunghinál. A vers: THE DESTRUCTION OF SENNACHERIB.

Catullus, Caius Valerius, latin költô (Kr. e. 87–54), elôkelô veronai család fia, lángoló
és csalódásokban gazdag életet él, és fiatalon, harminchárom éves korában hal meg
tüdôbajban. Szerelmes verseit a Lesbiának nevezett könnyû erkölcsû nagyvilági hölgy-
höz, egy római konzul feleségéhez írta. Szerelmi viszonyuk évekig tartott, majd Lesbia
megcsalja a költôt is. Catullus elragadó mûvésze a verselésnek és a nyelvnek, ôszinte,
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közvetlen, nagyszabású költô, a római lírikusok legnagyobbja. A vers: IUCUNDUM, MEA

VITA... (CIX.)

Chénier, André, francia költô (1762–1794), a XVIII. század jelentôs francia lírikusa.
Elégiáiban és idilljeiben a görögöket és a latinokat utánozza, de hanghordozása, sajá-
tos és korai romantikája meggyôzôen eredeti. Felvilágosodott szellem, a forradalom
elôfutára. De tiltakozik a terror és a demagógia ellen, bebörtönzik és lefejezik. Har-
minckét éves korában hal meg a vérpadon. E kötetben két kisebb töredéke olvasható.
Kezdetük: Je dors, mais mon coeur veille...; Mon visage est flétri...

Cocteau, Jean, francia költô (*1892), az új francia irodalom európai hatású lázadója
és örök kísérletezôje, gyermekesen s elragadóan játékos és ugyanakkor mélységesen
komoly költô. Stílusa az izmusoktól a hagyományos francia versformákhoz fejlôdött, de
a meglepô formai kísérletektôl ma sem riad vissza. Két verse az 1923-ban megjelent
PLAIN-CHANT címû kötetébôl való. Kezdôsoraik: Je peux regarder le soleil en face...; Je n’aime
pas dormir...

Du Bellay, Joachim, francia költô (1522–1560), Ronsard barátja, s mellette a Pléiade
vezérköltôje. Elôkelô család elszegényedett ágából származik, súlyos anyagi gondok
közt tanul, huszonnégy éves korában ô írja a Pléiade kiáltványát, a renaissance nyelv-
újítás és az új költészet alapelveinek kátéját. Mint unokabátyja, Jean Du Bellay bíbo-
ros kísérôje Rómába kerül, az ott tartózkodás hosszúra nyúlik, a költô már-már szám-
ûzetésnek tekinti, rosszkedve nô, süketsége erôsödik (ô is megsüketült, akár Ronsard),
és csodálatos, szigorú és mégis lágy zengésû szonettekben vágyódik haza Franciaor-
szágba s falujába, „a Lyré kicsi halma” mellé. A szonett: France, mère des arts, des armes
et des lois...

Goethe, Johann Wolfgang, a legnagyobb német költô (1749–1832), frankfurti patrícius-
család sarja, szenvedélyes és lázadó fiatalság után a weimari herceg barátja és minisz-
tere. Egyik legegyetemesebb szelleme az emberiségnek: lángelméje egyforma fénnyel
ragyog lírájában, eposzaiban, drámáiban, regényeiben, természettudományos mû-
veiben és élete mûvészetében. Két kis verse a férfikorában írt RÖMISCHE ELEGIEN-bôl va-
ló, kezdetük: Wenn Du mir sagst...; Herbstlich leuchtet die Flamme...

Hadlaub, Johannes (Hadlaub mester), 1300 körül élt, valószínûleg zürichi, polgári szár-
mazású költô. A Minnesang világának egyik utolsó képviselôje. Verse: KINDISCHE LIEBE.

Horatius, Quintus H. Flaccus, latin költô (Kr. e. 65–8), az arany középszer, az epikureista
mértéktartás, az elôkelô édesség és a könnyed tömörség költôje, a költôi ízlés és mû-
veltség örök mintaképe. Felszabadított rabszolga fia volt, Brutus oldalán rész vett a
philippi csatában. Visszatértekor kis birtokát elkobozták, szegénység várta. Vergilius
elviszi Maecenashoz, az baráti körébe fogadja, és Augustus császár pártfogolja. Ettôl
kezdve Rómában s tiburi birtokán költôhöz méltó nyugalomban élt. A versek: AD FAU-
NUM (CARMINA III. 18.); HORATII ET LYDIAE DIALOGUS (CARMINA III. 9.); AD TYNDARIDEM (CAR-
MINA I. 17.); AD LYDIAM (CARMINA I. 13.).

Hölderlin, Friedrich, német költô (1770–1843), a német romantika csodálatos ékessé-
ge, az örök Hellasz, a görög szépség szerelmese, súlyos szavú és mégis szárnyaló mû-
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vész. Sóvárgó és zaklatott tökéletességét, ragyogó szóbûvöletét csak legújabban kezdik
igazán értékelni. Szerencsétlen életû költô, elméje fiatalkorában elborult, és negyven
évig szenved magános búskomorságban. A vers: MENONS KLAGE UM DIOTIMA.

Ibykos, görög költô (Kr. e. 600 körül), a samosi Polykratés udvarában él. Mûveibôl
csak töredékek maradtak ránk. A monda szerint útonállók gyilkolták meg, mikor az
Isthmos felé tartott, hogy ott az ünnepi játékok költôi versenyén részt vegyen. A gyil-
kosságnak csak a vándordarvak voltak tanúi, ezek kényszerítették vallomásra a gyilko-
sokat. A töredék kezdete:

‘Hri �e\ n ai‘/ te Kudw/ niai

Ismeretlen német költô. A német versantológiák a XVI. századból keltezik a költe-
ményt. Kezdete: Ach Fräulein zart...

Jammes, Francis, francia költô (1868–1938), költészetét Szent Ferenc-i katolicizmus,
elbûvölô, tudatos egyszerûség és a költôi megfigyelôkészség csodálatos bôsége jellem-
zi. A hagyományos francia versformát megbontja, lazítja, de saját dallamára újrate-
remti. E kötetben öt kis verse van: LA MAISON SERAIT PLEINE DE ROSES...; JE LA DÉSIRE...; J’AI

FUMÉ MA PIPE EN TERRE...; COMME UN INSECTE...; CE SONT LES TRAVAUX...

Jonson, Benjamin, angol költô és drámaíró (1573–1635), fiatalkorában kômûves, ka-
tona, majd színész, kötekedô, izgága ember, egyik színésztársát párbajban meggyilkol-
ja, börtönbe kerül, ott katolizál, majd visszatér az anglikán vallásra. Késôbb udvari köl-
tô lesz, az udvari színház igazgatója. Shakespeare vetélytársa és barátja. Színdarabjai-
val hatalmas sikereket aratott. A fordítás VOLPONE, OR THE FOX címû darabjának egyik
jelenete.

Keats, John, angol költô (1795–1821), Shelley barátja, orvosnak készült, az angol ro-
mantika egyik legnagyobbja, költôi teremtôereje teljében, szinte ismeretlenül, alig hu-
szonhat éves korában hal meg tüdôbajban. Költészetét a hibátlan, teli zengésû dallam,
a gazdag, páratlanul mûvészi elosztottságú képalkotás, a csorduló érettségû nyelv és a
magas rajongás jellemzi. A szonett: ON SEEING THE ELGIN MARBLES.

Kürenberg lovag (Der Kürenberger), az elsô német lovagi dalköltô, a XII. század má-
sodik felében élt. Életérôl semmit sem tudunk, családja Linz környékére való. Sokáig
a Nibelung-ének szerzôjének tartották, de ez a feltevés ma már megdôlt. A vers: ICH

ZÔCH MIR EINEN VALKEN MÊRE DANNE EIN JÂR.

Larbaud, Valéry, francia költô és elbeszélô (*1881), a modern európai exotizmust kép-
viseli. Itt közölt költeménye, az ODE, az új francia líra egyik leghíresebb darabja. A má-
sik vers címe: MA MUSE.

Mallarmé, Stéphane, francia költô (1842–1898), a francia szimbolisták vezére, az ún.
poésie pure egyik kezdeményezôje. Egyetlen vékony kis verskötete van. Erôsen intellek-
tuális költô, költeményei értelmét gyakran szándékosan elhomályosítja, mert a költé-
szet egyik fontos tulajdonságának a nehezen megközelíthetôséget tartja. Kimért dal-
lamú s mégis áradó költô, mondatainak sajátos szerkezetét, latinos feszültségét, zsú-
folt nyelvét mûfordításban szinte megközelíteni sem lehet. Ezért az eddig tôle fordí-
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tott néhány költemény nem annyira eredmény, mint inkább a mûfordító költôt izga-
tó kísérlet. A vers: SOUPIR.

Marot, Clément, francia költô (1494–1544). Fômûve a zsoltárok francia fordítása; a pro-
testáns zsoltárok világszerte e fordítás nyomán készültek. Szenczi Molnár Albert is az
ô zsoltárait ültette át magyarra. A vers: DE SOY MESME.

Martialis, Marcus Valerius, hispániai származású latin költô (Kr. u. 42–102), az epig-
ramma egyik legnagyobb mûvésze, az ókori nagyvárosi élet éles szemû festôje és bírá-
lója. Az epigramma: AD LYCORIM (VI. 40.).

Meschendörfer, Adolf, erdélyi szász költô (*1877), Brassóban, az erdélyi szász iroda-
lom fontos alakja és szervezôje. A vers: SIEBENBÜRGISCHE ELEGIE.

Meyer, Conrad Ferdinand, svájci német költô és elbeszélô (1825–1898), múltba fordu-
ló, történeti levegôt árasztó és plasztikus költészete az európai renaissance formáin és
világlátásán nevelôdött. Elborult elmével halt meg. A versek: DIE ALTE BRÜCKE; NÄCHT-
LICHE FAHRT.

Montherlant, Henry de, francia regényíró és költô (*1896), az új francia próza egyik
mestere. Széles lejtésû, mély lélegzetû verseket ír. A cím: POÈME.

Mörike, Eduard, német költô (1804–1875), a sváb költôi csoport feje, szegény diákként
tengôdik, teológiát tanul, protestáns pap lesz. Évekig vándorol plébániáról plébániá-
ra, majd letelepszik, de harminckilenc éves korában már nyugdíjaztatja magát. Vissza-
vonul, megnôsül, s feleségével és nôvérével csöndes magányban éldegél. A görög idil-
lek s egy önmagának teremtett meseország bûvkörében él, de realista természetlátá-
sa és humorérzéke erôsen a német földhöz kötik. A vers: UM MITTERNACHT.

Nerval, Gérard de, francia költô és elbeszélô (1808–1855), a romantika kései képvise-
lôje, a dekadencia egyik elôfutára. Ködös, sejtelmes érzéseit szigorú és csillogó formá-
ban, nagy mûvészettel fejezi ki. Bekóborolta Németországot, Olaszországot, Görögor-
szágot, s járt Keleten is. Elmebajos volt, nyomorogva, rongyosan tengôdött Páris kül-
városában, míg egy éjszaka egy utcai vasrácsra felkötötte magát. Összegyûjtött mûvei
több mint egy évtizeddel halála után jelentek meg elôször, költészete mélységeit iga-
zán csak napjainkban kezdik felfedezni. A fordított versek: UNE ALLÉE DU LUXEMBOURG;
AVRIL; FANTAISIE.

Onestes, görög költô, életérôl, személyérôl semmit sem tudunk. Epigrammája az AN-
THOLOGIA PALATINA-ból való:

Ou’/te me par�enikh~j te/rpei ga/ moj, ou’/te geraih~j

Propertius, Sextus Aurelius, latin elégiaköltô (Kr. e. 50 körül–Kr. e. 16), a mai Assisiben
született. Ovidius és Vergilius barátja, Augustus és Maecenas köréhez tartozott. A pol-
gárháborúk után elveszti vagyona nagy részét, de annyi java még mindig marad, hogy
független jómódban élhet Rómában. Sokat betegeskedik, fiatalon hal meg. Legtöbb
költeményében Cynthia szépségét ünnepli. Az érzéki gyönyör és a szerelmi indulat
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hangjait szólaltatta meg elragadó szenvedéllyel és mûvészettel. A fordított vers a II.
könyv 5. elégiája: HOC VERUM EST, TOTA TE FERRI, CYNTHIA ROMA...

Rhuphinos, görög epigrammaköltô (Kr. u. 600?), életérôl és személyérôl semmit sem
tudunk, egyes kutatók Justinianus kortársának tartják. Az epigramma kezdete:

Pe/mpw soi\ , ‘Rodo/kleia, to/ de ste/foj, a’/n�esi kaloi~j

Richepin, Jean, francia költô (1849–1926), merész és nagy képzeletû lírikus, bûvészi
verselôkészség és nagy nyelvi frissesség jellemzi költészetét. A modern argot elsô iro-
dalmasítója. LA CHANSON DES GUEUX címû verseskönyvéért fogházra ítélték. A fordított
vers: POURQUI DONC T’HABILLER SI MATIN, MA CHÉRIE?

Rilke, Rainer Maria, német költô, a XX. század egyik nagy költôje (1875–1926), Prá-
gában született, Párisban élt, Rodin titkára és barátja volt. Montreux-ben halt meg.
Szinte gyermeki naivitása, ôszintesége, misztikus és dekadens világlátása a legmaga-
sabb fokú formai gazdagsággal és nyelvi mûvészettel valósul meg. A versek: OPFER; DER

FREMDE; DER KNABE.

Ronsard, Pierre de, francia költô (1524–1585), nagy udvari becsvággyal, apródként
kezdte pályafutását, s mikor egyre fokozódó süketsége alkalmatlanná tette az udvari
életre, költészetében és tanulmányaiban talált vigasztalást. A Pléiade vezére volt, a fran-
cia költôi nyelv újjáteremtôje és nagy hatású alakítója, az európai renaissance egyik
legjelentékenyebb s századának legünnepeltebb költôje, Stuart Mária kedvence. Az itt
közölt szonett utolsó versei közül való; kezdete: Je n’ay plus que les os...

Sappho, görög költônô (Kr. e. 628–568 között), „a tizedik múzsa”, Alkaios kortársa,
Lesbos szigetén fiatal lányoktól körülvéve élt. A monda szerint szerelmi bánatában a
tengerbe vetette magát. A szerelmi költészet örök jelképe, Európa elsô nagy lírikusa.
Egyetlen himnuszán kívül valamennyi költeménye töredékben maradt fenn. Itt közölt
kis töredékének fordítása – éppen töredékessége miatt – nem formahû:

Gl kha ma~ter, on’/ toi d namai kre/khn to\n i’/ston

Scarron, Paul, francia költô (1610–1660), harmincéves korában rettentô betegség tá-
madja meg, béna lesz, nyomorék. De nyomorékon is szellemes csevegô, szalonja köz-
kedvelt. Már betegen vette feleségül a szegény és fiatal Françoise d’Aubignét, a késôb-
bi Mme de Maintenont, XIV. Lajos feleségét. Egyike azoknak, akik a burlesque mûfaját
megteremtik. Éles szemû, vidám és reális szemléletû költô. A szonett: SUR PARIS.

Schiller, Friedrich, német költô (1759–1805), a XVIII. század klasszikus korszakában
a második nagy betetôzô, Goethe mellett. „A hôsi akarat, az erkölcsi fenség, a legma-
gasabb rendû eszményiség költôje.” A költemény eredeti címe: DIE TEILUNG DER ERDE.

Shakespeare, William, angol drámaíró és költô (1564–1616), a világ irodalmának egyik
lángelméje, az emberi szenvedély utolérhetetlen ábrázolója. A CARPE DIEM a VÍZKERESZT,
VAGY AMIT AKARTOK címû darabjának betétdala, a fenti címen az angol antológiák ked-
velt darabja.
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Shelley, Percy Bysshe, angol költô (1792–1822), az angol költészet egyik legnagyobb
alakja. Botrányok közepette hagyja abba oxfordi tanulmányait, apja házassága miatt
kitagadja, ô pedig rövid együttélés után szakít feleségével. Új szerelmével Olaszország-
ba költözik, és elsô felesége öngyilkossága után házasságot köt vele. A speziai öbölben,
egy vitorlázás alkalmával a tengerbe fullad. Harmincéves volt. Holttestét Byron a ten-
gerparton emelt máglyán égetteti el. Lírája tündöklô szabadságszeretet, angyali láza-
dás és csupa szárnyaló, csodálatos zengés. A versek: SONG; FINAL CHORUS FROM „HELLAS”.

Sulpicia, latin költônô (Kr. e. 50 körül), hat költeménye a Tibullus-gyûjteményben ma-
radt ránk. Gyöngéd érzelem és a szerelem bátor vállalása van ezekben a versekben.
A vers kezdôsora: Tandem venit Amor, qualem texisse pudore... (TIBULLUS, IV. 7.)

Tibullus, Albius, latin elégiaköltô (Kr. e. 55–19), Horatius barátja, vagyonos család sar-
ja, részt vesz Messala afrikai hadjáratában, betegen tér vissza, s fiatalon hal meg. Lí-
rai indulattal és elôkelô anarchiával teli költészetében a háborúval és a „modern” ci-
vilizációval szemben a békét, a falusi életet és a szerelmet dicsôíti. A fordított elégiák:
NULLA TUUM NOBIS SUBDUCET FEMINA LECTUM (IV. 13.); QUIS FUIT HORRENDOS PRIMUS QUI PRO-
TULIT ENSES? (I. 10.)

Trakl, Georg, osztrák költô (1887–1914), a háborúban megôrült, és a krakkói kórház-
ban halt meg huszonhat éves korában. Az új német líra legnagyobb ígérete volt, a ko-
rai expresszionizmus képviselôje. Egyszerû, nemes képzeletû, nagyon költôi költô, az
ôsz, a halálos szomorúság énekese. E könyvben két versével szerepel: KINDHEIT; DER

HERBST DES EINSAMEN.

Vergilius, Publius V. Maro, latin költô (Kr. e. 70–19), egyszerû földmûvescsalád gyer-
meke, kis birtokát a philippi ütközet után neki is elkobozzák, de Maecenas ôt is párt-
fogolja, Augustus visszaadja birtokát, és kegyeibe fogadja. Eclogáiban Theokritos idill-
jeit utánozta, de egyben új mûfajt is teremt bennük, az allegorikus idillt; pásztorai aj-
kával kortársai beszélnek, s egymást érik bennük a magára Vergiliusra vonatkozó cél-
zások. Így a IX. ECLOGÁ-ban is. Nyelve nemes, elôkelô, a latin költôi nyelvet addig nem
ismert tökélyre emelte.

Vogelweide, Walther von der, a Minnesang legnagyobb költôje, 1160 és 1170 között szü-
letett, és 1230 körül halt meg. Származásáról semmit sem tudunk, születési helye is-
meretlen. Valószínû, hogy valamilyen dél-tiroli bárói vagy egyházfejedelmi udvarnál
szolgáló kisebb rendû lovagi család elszegényedett sarja. Fiatalon a Babenbergek bé-
csi udvarába kerül, II. Frigyestôl hûbérbirtokot kap. A hagyomány szerint a würzbur-
gi székesegyház keresztfolyosóján temették el. Nagyságát kora is elismerte, a közép-
felnémet nyelv legnagyobb alakítója, népi közvetlenségû, nagy mûveltségû és magas
igényû költô. A költemény: OWÊ WAR SINT VERSWUNDEN ALLIU MÎNIU JÂR! Huszonhatodik
sorában a „haraggal írt levél” megjegyzés IX. Gergely pápa kiközösítô levelére vonatko-
zik, 1227 szeptemberében írta II. Frigyesnek, a keresztes hadjárat halogatása miatt.

Wordsworth, William, angol költô (1770–1850), az ún. „tavi költôk” legidôsebbje,
Coleridge-zsal együtt a romantikus mozgalom kezdeményezôje és úttörôje. A termé-
szet költôje, a tájleírás mestere. A szonett: UPON WESTMINSTER BRIDGE.
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Granasztói Olga

ANYÁK ÉS LÁNYOK
Egy nihilista nô újrafelfedezésének története

Nehéz eldönteni, hogy minek nevezzem azt a szövegválogatást, amellyel az alábbiak-
ban ismerkedhet meg az olvasó. Családtörténeti kutatásnak indult, a birtokomba ke-
rült hagyatékból egyik orosz felmenômnek, Vera Goncsarovának (aki egyébként Pus-
kin feleségének, Natalja Goncsarovának volt az unokahúga) kalandos élettörténetét
szerettem volna kideríteni. Ahányszor hallottam, mindig nagy hatást tett rám a törté-
net, miszerint üknagymamám, Vera, igen elôkelô és cárhû család sarjaként, a XIX. szá-
zad vége felé beleszeretett egy szibériai számûzetésre ítélt forradalmárba, segített ne-
ki elmenekülni Oroszországból, majd Párizsban kötöttek ki, ahol aztán gyermekeik is
születtek. A romantikus lázadás és szerelmi kaland történetét sohasem tudtam telje-
sen elhinni, pedig Vera egyik Párizsban született lányának, Olga dédanyámnak a köz-
vetítésével hagyományozódott ránk. Már csak azért is fogadtam némi kétkedéssel, mert
semmilyen írásos nyom nem maradt ezekbôl az idôkbôl, és a forradalmár apáról, aki-
tôl Vera a gyermekek születése után hamarosan elvált, nem lehetett tudni semmit. A ha-
gyatékban fennmaradt orosz levelek és egyéb emlékek alapján próbáltam kideríteni
valamit, ám a megoldás egészen máshonnan érkezett.1 Egy véletlen felfedezésnek kö-
szönhetôen tudtam meg, hogy Szofia Kovalevszkaja orosz matematikus és írónô 1892-
ben NIGILISTKA (A NIHILISTA LÁNY) címen megjelentetett egyetlen befejezett regényében
Vera Goncsarovának ezt a történetét dolgozta fel, akivel egyébként valamikor az 1870-
es évek közepén került személyes ismeretségbe. A nihilista lány egy fiatal nemesi szár-
mazású nô, Vera Barantzova életének sorsfordulóját beszéli el, amikor szakítva múlt-
jával, családjával, arra az elhatározásra jut, hogy életének csak úgy adhat értelmes
célt, ha a nép hasznára szolgálhat, és ha ezért az „ügyért” akár fel is áldozza magát.
Felkeresi a már hírneves fiatal matematikusnôt, az akkoriban fellépô, társadalmi vál-
tozásokat sürgetô, új orosz értelmiségi generáció ismert alakját, hogy tanácsot kérjen
tôle.

A keretes elbeszélés középsô részében a fôhôs, Vera Barantzova korábbi életét és a
döntéséhez vezetô utat Kovalevszkaja saját családjának történetébôl és gyermekkori
emlékeibôl írta meg. Ugyanakkor a mû harmadik részében ismét Vera Goncsarova éle-
tébôl merítette az ötletet, amikor fôhôse végül úgy dönt, hogy az éppen zajló cárelle-
nes összeesküvés elleni per egyik vádlottjával (Pavlenkovval) névházasságot köt a bör-
tönben, hogy ezzel enyhítsen a kiszabott büntetés súlyosságán, és támogassa a szám-
ûzetésben, ahová feleségként elkísérheti. A regényben megformált forradalmár-össze-

1 A levelezés fordítását és a Goncsarov család történetének feltárását orosz forrásokon keresztül Avar Lud-
milla készíti, akinek munkája nélkül – amelyért nagy köszönettel tartozom – nem juthattam volna el idáig
a kutatásban. A NIHILISTA LÁNY címû regényt új fordításban, kiegészítve a fôszereplôre és környezetére vonat-
kozó dokumentumokkal (levelezések, napló, fényképek stb.), önálló kötetben szeretnénk közösen megje-
lentetni. 



esküvô, Pavlenkov alakjához az az Izsák Pavlovszkij jelentette a kiindulópontot, akivel
a valóságban Vera Goncsarova összekötötte sorsát.

Noha a regény kulcsregény, az elbeszélt történetet tekintve nem feltételeztük, hogy
minden részletében megfelel a valóságnak.2 Mégis Kovalevszkaja regényébôl és a ve-
le kapcsolatban megjelent írásokból szereztem elôször teljes bizonyosságot arról, hogy
a családi legenda igaz, sôt fokozatosan egy sokkal izgalmasabb és rejtélyesebb törté-
net bontakozott ki elôttem, amelynek egyébként legszemélyesebb vonatkozását mind-
máig nem sikerült tisztázni.

Elsôre persze a regény címe lepett meg, hiszen arról sohasem hallottam, hogy Ve-
rának bármiféle kapcsolata lett volna a nihilista mozgalommal. Ugyanakkor a mû
mégsem egy tipikus nihilista nô arcképét rajzolja meg, sokkal inkább ennek a maga
idejében a konzervatív sajtóban és a hétköznapi használatban elterjedt sztereotip be-
állításnak adja cáfolatát: a férfias, intoleráns, kéjsóvár és egoista fiatal nô helyett, aki
a közéleti színtér kedvéért lemond a családi életrôl, egy külsejében, érzelmeiben és vi-
selkedésében mindettôl éppenséggel nagyon eltérô nôi figurát állít a középpontba. Rá-
adásul a regény összességében Kovalevszkaja csalódottságát árulja el a feminizmus és
a radikális társadalmi cselekvés lehetôségeit illetôen, és ehhez saját tapasztalatai sze-
mélyes életében és a közéletben éppúgy hozzájárulhattak, mint Vera sorsának megis-
merése, miután választott élettársával új életet kezdett Franciaországban. Hiszen Vera
is, mint oly sok ifjú, a változásokért lelkesülô, tanulni, dolgozni és sorsáról önállóan
dönteni vágyó orosz nô – nevezzük nihilistának –, ekkoriban levágatta haját, nem hor-
dott abroncsszoknyát, és nyíltan vállalt különbözô demokratikus szokásokat (így pél-
dául gyermekeket szült egy férfitól, akihez törvényesen nem ment feleségül, majd el-
hagyta).

A valóságban persze korántsem csak az önfeláldozással járó fiktív házasság adatott
meg számára mint egyetlen lehetôség a hasznos cselekvésre, hanem maga is felsôfo-
kú tanulmányokat folytatott, hogy saját útját járhassa. Miután a kiválasztott férfiban
csalódnia kellett, az orosz emigráció által kedvelt Svájcban telepedett le, itt kezdôdött
el az a küzdelem, amelyet leányait egyedül nevelô anyaként élt meg a folyamatos anya-
gi létbizonytalanság közepette, és ebben paradox módon az egyetlen biztos pont az az
oroszországi családi háttér volt, amellyel eredetileg szakítani próbált. 

A forradalmi hevületnek késôbbi életében semmiféle nyomára nem bukkantam, de
mûveltsége, érdeklôdése mindvégig a leghaladóbb szellemû törekvések felé közelítet-
te. A nihilizmustól bizonyosan eltávolodott, amire egyrészt a teozófia iránti mély von-
zalmából lehet következtetni, másrészt abból, ahogy a nihilista felfogással ellentétben
hitt a mûvészetben, sôt lányai számára az önálló érvényesülés lehetôségét a mûvészpá-
lyán látta megvalósíthatónak. Ez az út azonban egyikük esetében sem járt sikerrel, és
ehhez nem feltétlenül a tehetség hiányzott, hanem talán az az elszántság és az önmeg-
valósításhoz szükséges bátorság, ami unokatestvérükben, Natalja Goncsarova festônô-
ben megvolt. 

Az alábbiakban hetven év történése a nihilistáktól a II. világháború végéig néhány
válogatott szemelvényen keresztül elevenedik meg két orosz nô, anya és lánya sorsá-
ban, az egyes szövegek keletkezésének, illetve felfedezésének sorrendjében.

1022 • Granasztói Olga: Anyák és lányok

2 A két nô megismerkedésének történetét és azt, hogy Vera a fiktív házasság mellett dönt, Kovalevszkaja egy
korábbi szövegében a szereplôk eredeti nevével már megírta TALÁLKOZÁSAIM VERA SZERGEJEVNA GONCSAROVÁVAL

címen.



Kovalevska Zsófia
A NIHILISTA NÔ3

Részlet

Jólesô nyugalommal ültem fotelemben a lobogó kandalló elôtt, és elégedetten hordoz-
tam körbe tekintetemet csinosan berendezett dolgozószobámon. Ötévi ide-oda ván-
dorlás után igazán jólesett saját, kedélyes fészkemben megpihennem.

Egyszer csak csöngetés hallatszott az elôszobából.
– Ki lehet az? – tettem fel magamban a kérdést, végigfutva gondolatban összes szá-

mításba jöhetô ismerôsömön, és némi nyugtalansággal pillantottam a tükörbe, hogy
öltözékem rendben van-e.

Egy egyszerû posztóba burkolt, magas fiatal nô lépett a szobába. Minthogy rövidlá-
tó vagyok, nem tudtam azonnal kivenni, ismerem-e az illetôt, annál is kevésbé, mivel
fekete fejkendôje úgy eltakarta arcát, hogy abból csak egy szabályos, fagytól vörösre
csípett arcocska látszott ki. 

Felemelkedtem, és szívélyesen, de a bámulat egy nemével mentem elébe. 
– Bocsásson meg, amiért arra határoztam el magamat, hogy önnél alkalmatlankod-

jak. Vera Barantzova vagyok. Valószínûleg nem emlékszik a nevemre, habár szüleink
szomszéd birtokosok voltak. Nemrégiben olvastam önrôl a lapokban. Tudom, hogy hosz-
szú ideig tanult külföldön, és mindenütt jószívû, komoly nôként emlegetik. Ezért egy-
szer csak arra az elhatározásra jutottam, hogy önhöz fordulok tanácsért.

Mindezt szaporán, egy lélegzetre mondta el öblös, de kellemes mély hangon. Za-
varba hozott, de ugyanakkor hízelgô is volt a hírnevemnek köszönhetô látogatása. Elô-
ször fordult elô, hogy valaki ismeretlenül fordult hozzám tanácsért.

– Igazán nagyon örvendek. Kérem, foglaljon helyet. De hát tegye le a bundáját –
hebegtem barátságosan és meglehetôsen zavarban.

Vera levette fejérôl a fekete kendôt. Szépsége bámulatba ejtett.
– Egyedül vagyok a világon, és teljesen független. A saját személyemmel egy életre

végeztem. Én már semmit sem várok az élettôl, és semmit sem akarok. Égô, sóvár vá-
gyam az, hogy hasznára legyek az „ügynek”. Mondja, okítson ki, mit kell tennem – szó-
lalt meg Vera hirtelen, minden bevezetés nélkül térve rá látogatása céljára.

Bárki mástól kellemetlen lett volna e különös, váratlan kezdés, amely hatásvadász-
nak is tûnhetett volna, de Vera szavaiban annyi közvetlenség volt, hangjából olyan ôszin-
te könyörgés csendült fel, hogy eszembe sem jutott csodálkozni rajta. Ezt a magas, nyú-
lánk lányt sápadt arcával, okos sötétkék szemével egy csapásra a szívembe zártam, és
nagy rokonszenvet éreztem iránta.

Csak attól féltem, hogy nem igazolom be velem szemben táplált bizalmát, nem tu-
dok megfelelô választ adni és hasznos tanáccsal ellátni. Sôt hirtelen saját életmódom
is, amit három-négy hónapja folytattam, olyan üresnek, semmitmondónak tûnt fel
elôttem. Mindaz, ami eddig lekötötte érdeklôdésemet, elvesztette értékét. Egy hirte-
len támadt lelkiismeret-furdalás markolt szívembe: „Mit fogok most mondani? Ho-
gyan is segíthetnék én rajta?...”
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3 A regény második, a teljes eredeti orosz szöveg alapján készült magyar fordítása 1904-ben jelent meg Kö-
vér Ilma írónô munkájaként. Egy korábbi kiadás 1897-ben még BARANZOV VERA címmel jelent meg Szalay
Erzsébet fordításában, de ennek alapjául egy rövidebb, svédül írt és kidolgozatlanabb szövegváltozat szol-
gált, amely 1895-ben jelent meg angolul.
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Mivel azt sem tudtam, hogy kezdjek hozzá, ismételten arra kértem, üljön le, és te-
át hozattam.

Oroszországban szamovár nélkül nem lehet bensôséges társalgást folytatni. 
Veránál elsô perctôl fogva minden külsôséggel szemben tanúsított közömbössége

volt a legmeglepôbb. Azokhoz a látnokokhoz lehetne hasonlítani, akiknek tekintetét
annyira magához láncolja egy bizonyos tárgy, hogy képtelenek más benyomásokra.

Megkérdeztem tôle, hogy régóta Péterváron van-e, és megfelelô-e a szállása. Kér-
déseimre csak zavartan felelt, egyfajta türelmetlenséggel. Az élet hétköznapi gondjai,
úgy tûnt, nem érdekelték. Jóllehet még sohasem volt Péterváron, a fôváros mozgal-
mas élete sem lepte meg, és még csak nem is érdekelte. Egyetlenegy gondolat foglal-
koztatta, az, hogy megtalálja élete célját és értelmét. 

Kimondhatatlanul vonzóvá tette elôttem ezt a fiatal lányt, hogy olyan kevéssé ha-
sonlított mindazokhoz, akiket korábban ismertem. Ezért igyekeztem bizalmát meg-
nyerni és legtitkosabb gondolatait is megfejteni.

Azt mondtam neki, hogy tanácsot mindaddig nem adhatok, amíg meg nem ismer-
tem. Megkértem, hogy látogasson meg gyakran, amikor csak teheti, és avasson be a
múltjába. Vera egyetértett velem, és minden kérdésemre a legközvetlenebb nyíltszívû-
séggel felelt. Pár hét alatt beférkôztem a szívébe, amelyben oly tisztán olvastam, ami-
lyen tisztán csak egy nô olvashat egy másik szívében.

Pjotr Alekszejevics Kropotkin
EGY FORRADALMÁR FELJEGYZÉSEI4

Részlet

Ebben az idôben nagy erejû mozgalom bontakozott ki a mûvelt orosz ifjúság körében.
A jobbágyság már a múlté volt, de fennállásának két és fél évszázada alatt a rabság a
szokásoknak és a beidegzettségeknek egész világát hozta létre. Ide tartozott az ember
egyénisége iránti megvetés, az apák zsarnoksága és a feleségek, leányok és fiúk kép-
mutató engedelmessége.

4 Pjotr Alekszejevics Kropotkin (Moszkva, 1842. december 9. – Dmitrov, 1921. február 8.) orosz herceg, föld-
rajztudós, a darwini evolúciós elmélet híve. A cárizmus ellen lázadó radikális értelmiségiként bebörtönöz-
ték, de sikerült nyugatra szöknie, s rövidesen az anarchista mozgalom vezetôje lett. A forradalom (1917)
után visszatért Oroszországba, de csalódva a bolsevik rendszerben, visszavonult a politikától. Az EGY FORRA-
DALMÁR FELJEGYZÉSEI-t 1902-ben fejezte be. Az itt közölt szövegrészlet az 1966-os magyar kiadásból szárma-
zik (Kulcsár István fordítása).

Vera Goncsarova egyik unokahúga, Olga Petrovna Goncsarova 1911-ben az anarchista Kropotkin herceg
közeli rokonához, Andrej Szergejevics Kropotkinhoz ment feleségül. Vera egyik Budapestre címzett levelé-
ben így számol be lányának az eseményrôl (Moszkva, 1911. augusztus 3.): „Azt hiszem, már írtam a nagy újsá-
got Olga Petrovnáról. Elvált, és férjhez megy Kropotkin herceghez, aki moszkvai bíró és ügyész, nagyon jó ember, és sze-
reti Olga Petrovna gyerekeit. Kropotkin is elvált, két testvére van, akik leánygimnáziumot nyitottak ebben az évben, ná-
luk fog tanulni Olga Petrovna lánya. A gyerekek vele maradnak, az egész család a Povorszkaja utcában lakik, Kropotkin
herceg házában, Olga Petrovna sugárzik a boldogságtól. Annak ellenére, hogy elsô férjéhez, Novickijhoz szerelembôl ment
férjhez, házasságuk boldogtalan volt. Már három éve, hogy otthagyta férjét, és külföldön lakott, ahol bába- és ápolónô-
képzô tanfolyamot végzett. Most is a városi középiskolában ad órákat. Az a nagy szerencséje, hogy mostani férje nagyon
jószívû ember.”
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Az egész orosz életet – a családon belüli kapcsolatokat, a fônök kapcsolatát beosz-
tottjával, a tisztét a közkatonával, a gazdáét a munkással – ez a szellem hatotta át. A jog-
fosztottság talaján kialakult a szokásoknak, a beidegzettségnek, a gondolkodásmód-
nak, az elôítéleteknek és az erkölcsi gyávaságnak a maga külön világa. Még a kor leg-
jobbjai is bôven adóztak a jobbágyság eme maradványainak.

A törvény itt tehetetlen volt. Csupán úgy lehetett leszámolni a hétköznapi életben
mutatkozó régi szokásokkal és beidegzettségekkel, ha erôs társadalmi mozgalom ve-
szi fel velük a harcot, és mér csapást a bajok gyökerére. És ez a mozgalom – az egyé-
niségért vívott harc – Oroszországban sokkal erôteljesebb jelleget öltött, a tagadásban
sokkal könyörtelenebb volt, mint bárhol másutt a világon. Az APÁK ÉS FIÚK címû nagy-
szerû regényében Turgenyev „nihilizmus”-nak nevezte el ezt a mozgalmat.

Nyugat-Európában teljesen helytelenül értelmezik a nihilizmust; a sajtóban, példá-
ul, állandóan összetévesztik a terrorizmussal, és makacsul így nevezik azt a forradal-
mi mozgalmat, amely II. Sándor uralkodásának vége felé robbant ki Oroszországban,
és a cár tragikus halálával ért véget. Mindez félreértésen alapszik. A nihilizmus és a
terrorizmus összetévesztése ugyanolyan hiba, mintha egy kalap alá vennénk egy filo-
zófiai irányzatot – például a sztoicizmust vagy a pozitivizmust – egy politikai mozga-
lommal, mondjuk a republikánusokéval. A terrorizmust a politikai harc sajátos kö-
rülményei hozták létre, az adott történelmi pillanatban. Létezett, és elhalt. Feltámad-
hat, és ismét elhalhat. A nihilizmus azonban az értelmiségi osztály egész életére rá-
nyomta bélyegét, s e pecsét nem tûnik el egyhamar. A nihilizmus – ha leszámítjuk
szélsôségesen bárdolatlan megnyilvánulásait, ami egyébként minden fiatal mozga-
lom velejárója – kölcsönözte értelmiségünknek azt a sajátságos vonást, amelyet mi, oro-
szok, legnagyobb szomorúságunkra, nem találunk a nyugat-európai életben. Ugyan-
csak a nihilizmus egyik megnyilvánulási formája az orosz írók mûveinek ôszinte jel-
lege is, „fennhangon való gondolkodásuk”, ami úgy megragadja a nyugat-európai ol-
vasókat...

A nihilisták elítélték a szerelem nélküli házasságot és a házastársak barátság nélkü-
li együttélését. Ha egy leányt szülei arra kényszerítettek, hogy baba legyen a babaott-
honban, s érdekbôl menjen férjhez, inkább otthagyta szép holmiját és a szülôi házat.
Felvette legegyszerûbb fekete szövetruháját, rövidre vágta a haját, és beiratkozott va-
lamelyik felsôfokú tanfolyamra, hogy függetlenségre tegyen szert. Ha egy asszony lát-
ta, hogy házasélete már nem házasélet, hogy férjével többé már sem szerelem, sem ba-
rátság nem fûzi egybe, mindent otthagyott, és bátran távozott otthonából gyermekei-
vel együtt, mert még a magányosságot és gyakran a nyomort is többre tartotta az örö-
kös hazudozásnál és a bensô vívódásnál.

Granasztói Olga levele

Tisztelt Pavlovszkij úr!
Budapest, 2008. szeptember 30.

Nemrégiben fedeztem fel Szofia Kovalevszkaja Nihilista lány címû regényét és azt a
tényt, hogy a fôhôst az írónô egy barátnôjérôl, az én ükanyámról, Vera Szergejevna Gon-
csarováról mintázta meg. A regényben elbeszélt történet Vera fiktív házasságáról egy
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börtönbüntetésre ítélt forradalmárral, Izsák Pavlovszkijjal,5 aki a valóságban az ön fel-
menôje lehetett, nagyon meglepett, mivel eddig fogalmam sem volt arról, hogy az egyik
Párizsban született leányuk, Olga – az én dédanyám – az ô közös gyermekük volt. Már
több generáció óta ugyanennek a kalandos történetnek Szentpétervártól a szibériai
számûzetésen át Párizsig, egy másik verzióját ismertük, pontosabban szinte ugyanezt
a történetet, de egy másik férfi fôszereplôvel, egy bizonyos Alexander Lempitzkyvel,
aki a hivatalos okmányok szerint is említett dédanyám, Olga apja volt. A nihilista nô cí-
mû regény létezésérôl pedig egyáltalán nem volt tudomásunk. 

Most röviden elmondom, hogy mit tudok:
Vera Goncsarova, nagymamám nagymamája, 1850-ben született Moszkvában. Ap-

ja, Szergej Nyikolajevics Goncsarov, Puskin feleségének, Natalja Goncsarovának a
legfiatalabb testvére volt.6 Nagymamám elbeszélésébôl tudom, hogy Vera testvéreivel
együtt már nagyon fiatalon lelkes híve lett a narodnyik mozgalomnak. Késôbb, ahogy
ô mesélte, megismerkedett ennek egyik vezetôjével (ez lenne Lempitzky vagy Pavlovsz-
kij?), akit börtönbüntetésre ítéltek cárellenes összeesküvés vádjával. Nagymamám el-
beszélése szerint Vera meglátogatta ôt a börtönben, azt mondta, hogy a menyasszonya,
majd amikor számûzték, utána ment, és együtt szöktek meg Oroszországból Arhangelsz-
ken keresztül, ahol hajóra szálltak. Párizsban telepedtek le, itt született két leányuk, Na-
dine 1880-ban és Olga 1881-ben. Ezt követôen a kapcsolat megromlott, és Vera lányai-
val elhagyta Párizst. Elôször visszamentek Oroszországba – errôl Olga keresztlevele is
tanúskodik, amely szerint 1883-ban keresztelték meg Moszkvában Olga Alexandrovna
Lempitzky néven. Apja eszerint Alexandr Francevics Lempitzky volt, akit a családfa
mint Vera elsô férjét említ. Veráék nem sokáig maradtak Moszkvában, hamarosan Lau-
sanne-ba költöztek, és ott éltek az 1900-as évek elejéig. Egyedül nevelte lányait, komoly
anyagi nehézségek közepette. Kisebbik lánya, Olga az 1900-as évek elején Párizsba ment
festészetet tanulni a Colarossi Akadémiára, késôbb nôvére és anyja is odaköltözött. Ol-

5 Pavlovszkij (Izsák Jakovlevics, írói álnevén I. Jakovlev): újságíró. 1853-ban Taganrogban született, néhány
éven keresztül az Orvosi és Sebészeti Akadémián tanult. Késôbb tevékenyen részt vett a forradalmi propa-
ganda szervezkedéseiben, amiért a bíróságon az ún. 193-as számú eljárást folytatták le vele szemben. Hat
hónap börtönre ítélték. Szabadulása után egy másik ügyben újból elítélték, ezúttal azonban számûzetés várt
rá Pineagába, Oroszország északi részére, Arhangelszkhez közel. Radikális szimpatizánsok segítették a szö-
késben. Miután emigrált, 1879-ben debütált a Le Temps folyóiratban EN CELULLE – MÉMOIRES D’UN NIHILISTE cí-
mû elbeszélésével, melyben börtönéveirôl számol be. Az emigránsok körében ezzel nagy felháborodást kel-
tett. Turgenyev kiállt Pavlovszkij mellett, amiért késôbb hatalmas botrány tört ki, és az írót súlyosan elma-
rasztalták. Az 1880-as évekre Pavlovszkij gondolkodásmódja alapjaiban megváltozott, és ekkor már a szent-
pétervári Novoje Vremja külföldi tudósítója lett, akinek Párizsról szóló beszámolói rendszeresen megjelentek
a lapban. Szoros kapcsolatot Tyihomirovval és Csehovval ápolt. Tyihomirovot mint emigránst ô vette rá ar-
ra, hogy kegyelmi kérvényt nyújtson be a cárhoz. SOUVENIR SUR TOURGUENEFF címû könyvével, amely 1887-
ben jelent meg, irodalmi körökben heves vitát váltott ki, mert Turgenyevnek több francia íróval kapcsolat-
ban megfogalmazott szigorú ítéletét tette közzé. Pavlovszkij 1891-ben újra megnôsült, ebbôl a házasságból
négy gyermek született. Újságíróként jelentôs karriert futott be Franciaországban. 1907-ben meglátogatta
Csehovot a Krím félszigeti otthonában. 1924-ben Párizsban halt meg. 
6 Szergej Nyikolajevics Goncsarov (1815–1865) elôször katonai pályára lépett, majd négy évvel késôbb fô-
hadnagyi rangban szerelt le, és egy moszkvai bankban lett tisztviselô. Natalja Goncsarova fiútestvérei közül
ô állt legközelebb Puskinhoz. Barátságukat tanúsítja, hogy 1834-ben Szentpéterváron együtt laktak, Puskin
Nataljanák írott leveleiben gyakorta tesz róla említést. Szergej Nyikolajevics elsô házasságából született egyik
fia révén az avantgárd festônô, Natalja Goncsarova dédapja is volt. Vera a második házasságából született,
az öt lánytestvér között ô volt a legidôsebb. Amikor Vera az 1910-es években visszatért Moszkvába, szoros
kapcsolatba került unokahúgával, az akkor még Oroszországban élô fiatal festônôvel. 
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ga itt ismerkedett meg egy fiatal magyar festôvel, Rózsaffy Dezsôvel. Hamarosan össze-
házasodtak, és még Franciaországban két fiuk született. Harmadik gyermekük, Lucy
már Magyarországon született, ahol 1910-tôl végleg megtelepedtek. Vera és nagyob-
bik lánya, Nadine 1911-ben Oroszországba mentek annak reményében, hogy hozzá-
jutnak örökségükhöz, és könnyebben találnak munkát (Vera fordítóként dolgozott).
Úgy tûnik, hogy a hosszú örökösödési per nem járt eredménnyel, és noha minden vá-
gyuk az volt, hogy Olgát meglátogathassák Budapesten, soha többé nem tudták elhagy-
ni Oroszországot. Valamikor 1918 táján feltételezhetôen éhhalált haltak, senki sem tud-
ja, hogy pontosan mikor, és azt sem, hogy hová lettek eltemetve. 

Mi tehát a nagymamám elbeszéléseibôl ismerjük Vera Goncsarova különleges és tra-
gikus életútját, és most, hogy én vettem át az oroszországi felmenôkre vonatkozó ha-
gyaték ôrzését, megpróbálom rekonstruálni a múltnak ezt a számunkra teljesen isme-
retlen, de fontos darabkáját. 

Az a különös, hogy a Goncsarov család családfáján Pavlovszkij neve szerepel, mint
Vera második férje. Ugyanakkor nagymamám úgy említette az ô nevét, mint egy távo-
li rokonét, aki rendszeresen meglátogatta Olgáékat Lausanne-ban, amikor még kis-
lányok voltak, és mindenhová elkísérte ôket, gyámkodott felettük. Nagymamám még
azt is mondta, hogy megpróbálta kideríteni, ki volt ez a Monsieur Pavlovsky, de sem-
mit nem tudott meg róla. A hagyatékban nem maradt fenn nyoma a létezésének. 

Íme a rejtély, amelynek tisztázásához kérem az Ön segítségét.
Válaszát türelmetlenül várom...

Granasztói Olga

Izsák Pavlovszkij unokájának válaszlevele

Kedves Olga!
Levele nagyon meghatott. Igyekszem megírni a lehetô legrészletesebben, hogy mi mit
tudunk. Évek óta foglalkozom Izsák Pavlovszkijjal és tehát Verával. Biztos lesznek in-
formációk, amelyek segítenek tisztázni a dolgokat...

...Íme tehát a tények:
Izsák életrajzának Önt érintô fontosabb adatai a következôk:
1876. Szofia Kovalevszkaja egy levélben (kelt „kedden este, 1876 Szentpétervár”),

amelyet egy futárral küldött el, azt kéri F. M. Dosztojevszkijtôl, hogy járjon közben
az igazságügyi hatóságoknál, hogy Vera Goncsarova meglátogathassa férjét, Izsák Pav-
lovszkijt a börtönben. 

1878. Izsák megérkezik Párizsba mint politikai menekült.
1879. Vera Goncsarova csatlakozik Izsák Pavlovszkijhoz Párizsban, miután tanári

diplomát szerzett a moszkvai egyetemen. Unokatestvére, Jekatyerina Dimitrijevna Gon-
csarova ekkoriban Párizsban orvostanhallgató. 

1879. március 21-én Iván Turgenyev ajánlást ír, amelyben igazolja, hogy Vera Gon-
csarova végzettsége és rátermettsége alapján alkalmas mindenfajta pedagógusi állás
betöltésére.

A házaspárnak nincs pénze, és hol itt, hol ott húzzák meg magukat. 
1882. Viharos szakítás. Vera elhagyja gyermekeivel együtt Pavlovszkijt, amiben felte-

hetôleg Szofia Kovalevszkaja segített neki, útlevelet és pénzt szerezve, hogy elmehes-



sen Franciaországból.7 Fennmaradt egy képeslap Szofiától 1882 áprilisából, amit Pá-
rizsban adott fel, és arról szól, hogy mihamarabb találkozni szeretne Verával. 

Vera eltûnik Pavlovszkij életébôl. Egy-egy kisebb utalás erejéig felbukkan még a ne-
ve különbözô szövegekben, amelyek nyomorról és betegségrôl számolnak be. 

Svájci tartózkodásuknak némi nyoma azért maradt, mert kutatásaim során feltûnt,
hogy Izsák milyen sokat utazott Svájcba. 

Vera 1876-ban ismerhette meg Izsákot (ekkor 26 éves volt). A házaspár hatévi isme-
retség után vált szét. Nálunk semmilyen személyes vonatkozású dokumentum nincs
feltételezhetôen közös gyermekeikrôl, de születési dátumuk alapján egyértelmû, hogy
a pár Párizsban eltöltött közös évei alatt születtek.

Izsák Pavlovszkij fennmaradt hagyatékában elôzô életére, elsô „házasságára” vonat-
kozóan semmilyen utalás nincs.

Alexander Lempitzky nevével sohasem találkoztam.

Szofia Kovalevszkaja levele

F. M. Dosztojevszkij részére8

Szentpétervár 1876

Kedves barátom, Fjodor Mihajlovics, kérem, ne haragudjon, hogy nem írtam ma es-
te, ahogy korábban megígértem. Késôn tértem haza, és nem volt lehetôségem elkül-
deni a levelet.

A leányzó, akinek kapcsán azt ígérte, hogy közbenjár az érdekében, Goncsarova Ve-
ra Szergejevna (Puskin feleségének az unokahúga). A hölgy kérése abból áll, hogy en-
gedélyezzék számára a találkozást vôlegényével, Pavlovszkijjal, és azt, hogy levelezhes-
senek egymással. Kérem megjegyezni, hogy a fent nevezett hölgy nem feltételezi, hogy
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7 Az együttélés körülményeirôl és a szakításról további részletek derültek ki Szofia Kovalevszkaja már em-
lített önéletrajzi írásának jegyzeteibôl: VSTRECHI S V. S. GONCHAROVOI (TALÁLKOZÁSAIM VERA SZERGEJEVNA GONCSA-
ROVÁVAL). In: VOSPOMINANIIA I PIS’MA. Ed. Solomon Ia. Shtraikh. Moscow: Akademii nauk, 1951. 2. kiadása:
1961, 484. o.:

„Kovalevszkaja megkereste Goncsarovát Párizsban, és borzasztó körülmények között találta. Mendelszon-Jan-
kovszkaja nevû barátnôjének elmesélte, hogy milyen siralmas sorsa lett az ô »nihilista nô«-jének: – Csak nagyon ne-
hezen ismertem fel benne a két évvel korábban még gyönyörû, fiatal hölgyet – mondta Szofia Vasziljevna. – A bánat-
tól elgyötört arcvonások, a kivörösödött szemek, a holtsápadt tekintet annyira megváltoztatták küllemét, hogy szinte
felismerhetetlenné vált. Zokogva tárta föl elôttem élete keserû valóságát: egykoron hôn áhított lovagja egyszerû há-
zi zsarnokká vált, a feleségérôl és gyermekeirôl gondoskodni nem akaró egoistává, aki elherdál az utolsó fillérig min-
den pénzt, amit egyébként a leányuknak küldenek szülei. S míg ô klubokban és színházakban töltötte idejét, felesége
sok mindenben szükséget szenvedett, gyakran az is elôfordult, hogy nem volt pénze egy falat kenyérre a gyerekek szá-
mára.

Kovalevszkaja gyakran meglátogatta V. Sz. Goncsarovát, és azt kellett tapasztalnia, hogy a valóság még annál is el-
keserítôbb, mint azt Vera Szergejevna elôadta.”
8 Kovalevszkaja, Szofia: VOSPOMINANIIA I PIS’MA, i. m. 247. Kovalevszkaja eredeti levelei A. G. Dosztojevszkaja
archívumában találhatók (Moszkva, Lenin-könyvtár, Kéziratok osztálya). A levelek 1876–1878-ból származ-
nak, amikor Kovalevszkaja Szentpéterváron élt. Kovalevszkaja futárral küldte a leveleit. (A levelet Avar Lud-
milla fordította.)
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a nôvére, akirôl beszéltem Önnek korábban, Szentpéterváron tartózkodik. Nagyon bí-
zom abban, hogy lesz olyan kedves és átadja ezt a kérést Koninak.9

Elôre is köszönöm. Ôszinte híve,
Szofia Kovalevszkaja

Adja át, kérem, üdvözletemet Anna Grigorjevnának.10 Minden egyes beszélgetésünk
után jobban és jobban kedvelem ôt.

Iván Turgenyev levele

50 rue de Douai, Paris
1879. május 21.11

Alulírott igazolom, hogy Vera Pavlovszkij (szül. Goncsarov), aki tanítónôi diplomáját
a Moszkvai Egyetemen szerezte, minden tekintetben megbízható személy, és nincs ná-
la alkalmasabb arra, hogy akár tanítson, akár nevelôként felügyelje a tanulmányokat.
Különösen nagy jóindulattal ajánlom, és nincs kétségem afelôl, hogy a reá bízott pe-
dagógusi feladatokat kifogástalanul fogja ellátni, ismerve a modern nyelvekben, ze-
nében stb. való jártasságát és tiszteletre méltó jellemét.

Iván Turgenyev

Alexander Franzevics Lempitzky levele

Bebocska!12 Úgy örülök, hogy felötlött benned az a csodálatos gondolat, hogy levelet
írj nekem. Már vagy két éve annak, hogy egyszer írtam Nektek Párizsba, elég sokat ír-
tam, de a levelem visszajött, így várnom kellett, mivel nem volt hova írnom, és borzasz-
tóan aggódtam az elmúlt két évben, és nem tudtam kideríteni, hogy merre vagytok.

Tehát férjhez mész egy festômûvészhez, aki a filozófia doktora is, mennyire szim-
patikus foglalkozásai vannak a férjednek,13 és tudod, mi az érdekes: az én apám, Franc

9 Anatolij Fjodorovics Koni (1844–1927). A szentpétervári körzeti bíróság elnöke volt Vera Zaszulics ügyé-
ben (1878), aki merényletet követett el a szentpétervári polgármester, Trepov tábornok ellen. Dosztojevsz-
kij 1873-óta ismerte Konit, amikor Koni segített az írónak egy irodalmi tárgyalás ügyében. 
10 Dosztojevszkij felesége.
11 Iván Turgenyev francia nyelven írott ajánlólevele megjelent: Patrick Waddington: TURGENEV AND PAVLOVSKY:
A FRIENDSHIP AND A CORRESPONDENCE. New Zeland, 1998.
12 Bebocska = Olga Lempitzky. Ez az egyetlen levél, amelyet a két lány „hivatalos” apja, Alexander Franze-
vics Lempitzky írt „lányához”, Olgához, akinek beceneve Béba volt. A levélen nincs keltezés, de a borítékon
lévô pecsét alapján 1907-ben kelt, amikor Olga már menyasszonya volt Rózsaffy Dezsônek, és még Francia-
országban éltek. Ez a levél bizonyítja Lempitzky létezését és azt, hogy noha alig volt kapcsolata „lányaival”,
mégis apaként lép fel. (A levelet oroszból Avar Ludmilla fordította.)
13 Rózsaffy Dezsô festô, mûvészettörténész (1877–1937). A M. Kir. Tudományegyetem Bölcsészkarán szer-
zett diplomát, majd közel tíz évig tanult külföldön, Németországban, Ausztriában és hosszú ideig Francia-
országban. Franciaországból feleségével 1910-ben tért haza, évekig a gödöllôi mûvésztelepen éltek. 1912-
tôl a Szépmûvészeti Múzeum könyvtárának és modern szoborosztályának igazgatóôre lett. 1920-tól a se-
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Francevics szintén majdnem Magyarországról származik, Krakkótól 3 versztányira szü-
letett, még az orosz oldalon, de egészen a határon, egy Majolek nevû kis helyen. [Ôszin-
tén] kívánok nektek mindent, ami jó, kellemes és hasznos ezen a világon. Nágyenyka14

meg hivatásos drámai színésznô lesz. De hisz ahhoz, hogy egy ilyen dicsôséges és
ugyanakkor nehéz életpályára szánja el magát egy fiatal és még törékeny leány, meny-
nyi megpróbáltatáson és szenvedésen kellett keresztülmennie eddigi rövid élete so-
rán. Feljutott a párizsi színpadra – de hát ez azt jelenti, hogy valami rendkívüli tehet-
séggel rendelkezik. Írd meg, légy szíves, hogy mi a férjed: zsánerfestô vagy tájkép-
festô? És nincs (véletlenül) valami illusztrációd a mûveirôl? Igyekszem lehetôséget
találni arra, hogy teljesíteni tudjam a kérésedet, de nagyon ne számíts rám. Az egész
vagyon az anyámé és nem az enyém, ugyan van meghatalmazásom, de az csak a vá-
lasztásokon való részvételre és a gazdaság vezetésére jogosít, ezen túl semmi fölött
nem rendelkezhetem. És a jóanyám, vagy nevezhetem ôt, ha akarod, nagyanyádnak,
Alexandra Lvovnának, egy kegyetlen és kiszámíthatatlan zsarnok: ha éppen olyanja
van, kaphatsz tôle pénzt, máskor meg hiába minden. Talán Nagyusával azt kérditek,
hogy akkor miért élek vele együtt, és nem vállalok el inkább valami tisztséget, de er-
rôl hosszan lehetne beszélni, ha úgy adódna, hogy egyszer találkozunk, akkor min-
dent elmesélek, de most nem érek rá: Gdovba kell utaznom, megválasztani a második
Állami Duma tagjait.

Minek hódol a férjed a mûvészetek, az irodalom, a társadalom és a filozófia tudo-
mányainak területén, és mivel rokonszenvez mint mûvész és mint ember? Nem vet-
néd papírra csak nagyjából az alakját és az arcát, hisz Bebuszja, te olyan jól rajzoltál.
Nem baj, ha a rajz mûvészileg nem lesz hiteles, csak küldd el nekem légy szíves. Ha
Nagyusa még nem átkozott el teljesen, és nem táplál irántam túl nagy ellenszenvet,
nagyon örülnék, ha tôle is kapnék valami hírt, vagy jó lenne csak úgy egyszerûen és
nyíltan beszélgetni, sôt szégyenkezés nélkül zúdítsa csak rám minden mérgét, ami
összegyûlt benne sokévi hallgatásom alatt. Hidegvérrel fogadok majd mindent, és min-
denre részletesen válaszolok. Neki mint színésznônek egyébként sem ártana megis-
merni Oblomov-féle orosz fajtánkat. Búcsúzom, a lehetô legjobbakat kívánom Ne-
ked. A Te papikád

gédgyûjtemények munkáját, így a Magyar Mûvészeti Adattárat is ô gondozta. 1912-tôl 1915-ig a Magyar
Teozófiai Társulat folyóiratának, a Teozófiának volt a szerkesztôje. Számtalan népszerûsítô elôadást tartott,
és cikkei jelentek meg (magyar és francia nyelven) többek között a Mûvészetben (1905-tôl), a Magyar Hírlap-
ban (1908-tól), a Revue de Hongrie-ban, a Nyugatban (1910-tôl), késôbb a Magyar Mûvészetben és a Revue
Continentale-ban. 1911-ben az Újság mûkritikusa volt. 1927-ben és 1928-ban a Gazette des Beaux-Arts-ban szá-
mos tanulmányt jelentetett meg Munkácsy Mihályról, Szinyei Merse Pálról, Zichy Mihályról és Ferenczy
Károlyról. A francia–magyar kapcsolatok ápolásáért megkapta a francia becsületrend tiszti keresztjét. Fes-
tôként számos kiállításon mutatkozott be. 1900-tól a Nemzeti Szalonban, a Mûvészházban. Párizsban 1906
és 1909 között minden évben kiállított a Salon d’Automne-ban. 1933-ban a Fränkel Szalonban rendeztek
mûveibôl gyûjteményes kiállítást, 1939-ben pedig az Ernst Múzeumban emlékkiállítást. 
14 Nadine-ról, Olga nôvérérôl van szó, aki soha nem ment férjhez, és szintén Oroszországban halt meg any-
jával egy idôben, a forradalom idején. Eleinte Münchenben tanult festészetet, majd Párizsban színésznô
lett, Moszkvában matematikát tanult, és végül visszatért a festészeti tanulmányokhoz, unokatestvére, Natalja
Goncsarova festônô tanítványaként.
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[A 2. lap szélén]
Lehet, hogy kellemetlen számodra ez a közvetlen hangnem, ha így volna, kérlek, a kö-
vetkezô leveledben akár egy vékonyka apró jégszilánkkal15 jelezd ezt, és én azonnal
megértem, és minden úgy lesz, ahogy te akarod.

[Merôleges sorok]
Olyan jólesik beszélgetni Veletek, hogy már nincs is hova írnom, az egész lap betelt.
Azt hiszem, édesanyátok öröme leírhatatlan, hogy annyi nélkülözés és szenvedés után
most láthat Titeket, a lányait felnôttként, biztos jövôvel magatok elôtt. Nágyenykát pe-
dig egy olyan megbecsült helyen (láthatja), mint a színpad, de még ráadásul milyen
színpadon, magán a párizsin! Hurrá!

[A 2. lap szélén]
P. S. A leveletek sokáig bolyongott, és csak két napja kaptam meg. A következô címre
kell írnotok: Szimanszkij – Luga postaállomás

Granasztói Pál
EGY PATRIÓTA EMLÉKIRATAI16

Részlet

Olga – anyósom – ez utolsó, pincében töltött napokban még inkább várta az oroszo-
kat. Talán lelkületi okokból is, hiszen ha egészében francia, „nyugati” kultúrájú lett is,
és Oroszországban csak egyszer járt, amikor kisleányként oda, Moszkvába vitték meg-
keresztelni, orosz lélek, orosz hajlandóságok csak megmaradtak benne, a keresztlevél
egyébként késôbb került elô. Ezért a származási okmányok begyûjtése és bemutatása
során apjáról csupán egy különleges és érdekes, a tizenkilencedik század közepe táján
kelt okirat maradt: útlevél – vastag, sárgult, erôs papíron, kézírással –, mely tudatja,
hogy Lempiczky Sándor orosz nemes külföldre utazik. – Érdekessége az, hogy akkor
az útlevél kevésbé az országból való kiutazás jogának okmánya volt, inkább ajánlás a
külföldi hatóságokhoz, hogy orosz állampolgárként szükség esetén támogassák az uta-
zót. A városházán, amikor bemutattam a többi okmányokkal együtt, s mondtam, hogy
szüleirôl más nincs, jóakaratú, jogász kollégák – úgy emlékszem, „véleményezett” –
okmányként elfogadták, gondolván, hogy orosz nemes nem lehetett zsidó. A kereszt-
levélen minden más meglett volna, de jobb, hogy ez így alakult. Anyja ugyanis leány-
ként Goncsarova volt, s bár ez szokványos orosz polgári név – fazekast jelent –, uno-
kája Szergej Goncsarovnak, Puskin felesége fivérének. Anyósom, sok más családi kép,
emlék között ôrizte dédapja fényképét – egy daguerreotípiát, a tizenkilencedik század
harmincas éveibôl –, el is csodálkoztam, hogy az akkor újdonságnak számító kezdet-

15 Az eredeti szövegben szó szerint ez áll, ami oroszul is furcsán hangzik. A levélíró valószínûleg szelleme-
sen és eredeti módon akarta kifejezni magát. (A ford.)
16 Kiadatlan kézirat, 1978–1982 között keletkezett. Granasztói Pál (1908–1985) építész, író felesége Rózsaffy
Lucy volt, Rózsaffy Dezsô és Olga Lempitzky lánya. Önéletrajzi ihletésû mûveiben, többek között a VALLOMÁS

ÉS BÚCSÚ-ban sokat írt felesége családjának életformájáról és különösképpen anyósáról, Olgáról. Ebben a ki-
adatlan kéziratból származó részletben Olga 1946-ban bekövetkezett halálának sorsszerûségét beszéli el.
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leges fényképezés nyomban megkezdôdött az orosz fôvárosban is. Délceg, elegáns, ja-
vakorabeli férfiút ábrázolt. Leningrádban, a korábbi Szentpéterváron járva megtekin-
tettem Puskin szép, bensôséges és érdekes múzeumát – egykor lakását –, és ott több
olyan képet láthattam, amelyek megvoltak anyósom családi emlékei között is. Mind-
ezt 1945 elôtt titkolnunk kellett, helyesebben jobb volt titkolni, ezért, azért, majd 1945
után hamarosan titkolni kellett másért.

Fôként, mert az orosz emigránsok politikailag gyanúsak voltak, lettek, holott anyó-
som szülei éppen haladó politikai nézeteik miatt emigráltak – nincs kizárva, hogy de-
kabristák voltak.17 Számos orosz nyelvû levél is elôkerült késôbb anyósom hagyatéká-
ból, s az ô keze írásával is, mert kitûnôen tudott mindvégig oroszul. Sajnos vesztére.

Lelkületi oka annak, hogy várta az oroszokat, ily módon mindenképpen érthetô.
De politikai okokból is, ami talán egybeért mélyében a származásával – ô valóban a fel-
szabadulást, az országnak haladó szellemû megújulását várta. Ha nem is volt aktívan
kommunista, de lélekben rokonszenvezett a kommunizmussal, olyan „ideális” kom-
munizmussal, aminek reménye fôként külföldön, a kommunista párthívekben s itthon
is az addig illegális, de magukat kommunistáknak vallókban élt. S ezért történt úgy-
szólván máról holnapra, mihelyt túlkerültünk a fronton, Olga idealista lelkületében a
keserû, mélységes csalódás. Az elsônek érkezô, majd továbbnyomuló katonákkal nem
volt baj – mint megtudtuk: ezek különleges gárdák katonái voltak: tisztjeik udvaria-
sak, elôzékenyek, még mulatság, táncolás is volt a házban velük az egyik épen maradt
lakásban. Nagyon megörültek, hogy Olga tud oroszul, mert ezt felszabadultan közöl-
te, s beszélt is velük – de neki mondták: vigyázzunk, mert az ôket követô csapatok má-
sok, veszedelmesebbek lesznek. S ez így is lett. Kezdôdött a mindenki által akkor meg-
élt fosztogatás, a durvaság, nôk keresése, bújtatása, férfiak munkára vezénylése, sôt az
országból kihurcolása. Híre ment a közvetlen környéken, hogy Olga tud oroszul, s egy-
re-másra keresték fel tolmácsolásért, sôt pusztán beszélgetésért, ez utóbbiért inkább a
tisztek. Ha ezért vagy azért jöttek, a bejárati ajtón dörömböltek, hiszen a csengô nem
szólt, de mikor már késôbb szólt, akkor is többnyire dörömböltek. A „ruszki mammát”
keresték. Gyakran késô este jöttek, amikor már ágyban volt, tolmácsolni elhívták ide
vagy amoda a szomszédba, vagy melléje ültek az ágyra, hogy beszélgessenek. Többen
mondták, hogy ilyen szép orosz beszédet, mint az övé, otthon nem hallottak. Olga is
furcsállta beszédüket. Mert beszéltek, beszéltek, olykor éjfélig, áradt belôlük a beszél-
nivaló. S kevésbé a fosztogatásokért, hanem ezért fordult Olga lelkületében a várásuk,
az öröm a keserû csalódásba. Azt tapasztalta s mondta minduntalan nekünk: ezek
mind primitívek, s feltételezte, hogy mind hazudnak. Hovatovább semmit sem hitt el
nekik abból, amit mondtak. Mert többnyire elbeszélték élettörténetüket, s Olga hama-
rosan rájött, hogy mind csaknem ugyanazt mondják, kliséket, szólamokat. Hamaro-
san már reszketett, ha oroszok hangját, dörömbölését hallotta. Még inkább, de akkor
mi is, amikor a szomszédos lakásból – az üres lakásba orosz katonák telepedtek átme-
netileg – a falon kalapáltak, s a kalapálás mellett egyre erôsebben hallatszott a beszé-
dük is. Majd lyuk nyílt a mi falunkon, füst áradt be, kiabálással, mély, vaskos hangok
nyomultak át hozzánk a lyukból. Olga megértette, hogy kéményt keresnek, de elté-
vesztették a falát. Visszafelé fújtuk a füstöt, s a nyílást kezdetlegesen valamivel elrekesz-

17 A szerzô itt téved, a narodnyik mozgalomra gondolhatott, a dekabristák Puskin idején mûködtek.
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tettük, a jelenetnek vége lett. De az egész, a kalapálás növekvô zaja, a lakásba kívülrôl
bezúduló füst, az orosz nyelvû kiabálás hozzá – mi visszakiabáltunk nekik – mindmá-
ig, jelképként bennem maradt.

E gyors összeomlást Olga orosz lelkében betetôzte egy sokkal keservesebb emlékû
esemény. A pincében kevesen voltunk, mert a lakások lakóinak jó része már korábban
elmenekült, s mert a nôket egy nehezen felismerhetô rejtekhelyre helyeztük, minthogy
a közkatonák többnyire nôket kerestek. Egyik napon orosz katonák elhívták a közeli
kertbe a férfiakat, engem is, „kicsi munkára”: árkot kellett ásnunk aknavetôknek, mert
a belvárosban még folytak a harcok. Repülôgépek zúgtak felettünk, alacsonyan száll-
va, géppuskával tüzelve, más robajok is hallatszottak többfelôl – de szinte megszok-
tuk, s csak ástunk. Onnan távolabbról vettem észre, hogy hófödte tetôlakásunk fele fö-
lött hiányzik a tetôcserép. Még ezzel sem törôdtem akkor. A pincében csak Olga ma-
radt hétéves fiammal és a gyerekkocsiban fekvô másfél éves lányommal. Házunk felôl
puskadurranást véltem hallani. Hamarosan szabadultunk, s hazaérve üresen találtam
a pincét, a gyerekkocsi is üres volt. 

A bujkáló nôktôl egy rekeszen át csak annyit tudtam meg, hogy puskadurranást ôk
is hallottak. Nem értettem, hová lettek Olgáék, a házkapu elé álltam tanácstalanul;
szerencsére egy-két perc múlva megjelent a kerti ajtóban, befelé sietve, az elôkerten
át, a házkapu felé Olga, karján a kislány s mellette két orosz tiszt. Mint nyomban meg-
tudtam; részeg katona jött egyedül, puskával, kihívta a lépcsôházba Olgát, és követel-
te, mondja meg, hol vannak a nôk. Részegnek látszott, mert kissé tántorgott. Ô nem
akarta megmondani. Akkor ráfogta a puskát, és azt mondta; lelövi, ha nem mondja meg.
Olga azt felelte, ô már öreg, lelôheti. Majd csakugyan lôtt – a tágas lépcsôház visszhang-
zott a durranástól –, de maga a katona is megtántorodott. Olga egyik ujját golyó súrol-
ta – máig nem lehet tudni, azért nem talált-e, mert tántorgott, vagy csak ijeszteni akart.
Ô e pillanatban berohant a pincébe, ölbe kapta a kocsiból a kislányt, s a pince másik
kijáratán át kirohant –, tudta hogy a szemközti házak egyikében orosz parancsnokság
van, odarohant segítségért. Ezért jött tisztekkel, de a részeg katona akkorra már eltûnt,
én sem láttam, mikor visszaérkeztem. Majd hirtelen egyszerre mindkettônknek eszébe
jutott, hol a fiam? A bujkáló nôk sem tudták. Olga hirtelenében csak a kislányt vitte ma-
gával, két gyerekkel nehezebben is rohanhatott volna, esetleg úgy is gondolhatta, ne-
ki nem lehet baja. E percekben nem volt idônk ezen tanakodni. Szerencsére ismét ha-
marosan – mi még a házkapu elôtt álltunk – a kerti bejárat felôl berohant hajadonfô-
vel, kabát nélkül a fiam. Lihegve mondta, hogy amikor nagyanyja a húgával elrohant,
ô körülszaladta az egész háztömböt, engem keresett! Körülszaladta, miközben az ala-
csonyan szálló repülôgépek ontották a tüzet, mindenfelôl robbanás, géppuskázás hal-
latszott. Nem beszélt errôl késôbb, sohasem. S mi a feleségemmel késôbb nemegyszer
tanakodtunk; miféle traumát okozhatott ez örökre szólóan benne – a húgát elviszik, ôt
magára hagyják, engem keres, és nem talál... Jobb nem gondolni rá.

E helyzetben úgy határoztunk, hogy nem maradunk itt, átmentünk az akkor még
Stefánia útra rokonokhoz, akiknek tágas lakásuk, pincéjük volt, s úgy hírlett, ott már
megindult az élet, az utcán járnak-kelnek, víz is van. Valóban adtak helyet, ágyat, egye-
dül nekem jutott csak egy szélesebb deszkapad, amin ruhástul, felsôkabátban fekhet-
tem. Ott már csend volt, olykor orosz katonák neszét hallhattuk, amint a nagy lakás-
ban keresgélnek, beszélnek, de a pincébe nem jöttek, azelôtt ott már jártak, s amit le-
hetett, elvittek. Mégis alig tudtam aludni, forgolódtam a kemény priccsen. Még mindig,
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sôt még inkább a nihilben. Mi lesz velünk, mi marad nekünk, mivel foglalkozhatom
majd – ezen töprengtem. Az egyik orosz tiszt mondása élt s keltett reményt, kérdezte,
mi a foglalkozásom, s feleltem, hogy építész, akkor azt mondta; meglátom, milyen jó
dolgom lesz, az építészekre nagy szükség van, megbecsülik ôket. Kevéssé hittem. De
mégis, félig-meddig igaza lett.

Olga szíve, szívmûködése – korábban is voltak már szívpanaszai – mind rosszabbo-
dott, s ezt csak a történteknek tulajdoníthattuk. Kitûnô orvos kezelte, többször feküdt
kórházban, nekünk az orvos azt mondta: amennyire lehetséges, rendben tartják a szí-
vét, még élhet több évig, de bármikor hirtelen meg is halhat. Élt is még másfél évig.
1946 ôszén, estefelé – akkoriban már naphosszat ágyban feküdt – hívta a feleségemet,
s kérte: mosdassa meg. Majd megköszönte neki, hogy mindig olyan jó volt hozzá. Ez-
után visszahanyatlott, és meghalt. Feleségem zárta le a szemét. Alig volt hatvanéves.
Még meleg homlokát megcsókolhattam. S ezt, e szomorú, sorsszerû véget mégis vala-
mi szép is kísérte. Marika nevû szolgálónk volt akkor – bájos, kedves, becsületes Vas
megyei parasztlány, sok szép népdalt énekelt. Mi is szerettük, a gyerekek még inkább.
Mikor perceken belül értesült ô is, mi történt, hirtelen fogta a két gyereket, bevitte ma-
gával az egyik kisebb szobába, díványra ülve átkarolta ôket, és meséskönyvbôl mesélt,
magyarázott nekik. Aztán valaki hívta telefonon vasárnapra egy mulatságra. Hallot-
tuk, míg mondta: gyász van a családban, nem mehet.

Tandori Dezsô

RÉGI DAL-OKOK

Életem egy rémálom volt

Életem egy rémálom volt.
Vagy csak az se. Foltháton folt.
Lovagoltat: lovagoltam.
Szól velem: hát én is szóltam.

Nincs ki miatt ne mondanám. 
Feleségem, apám, anyám, 
nagyanyám, sok jóakaróm. 
Madárijesztô a karón.

Egy nap egyet fordulok csak.
Mint az egyszerû-egy Nap.
Egyszerû-egy-kettô-három.
Többi már túl a határon.


