
DOSZTOJEVSZKI K I A D A T L A N LEVELE. FEODOR Mihajlovics Dosztojevszki, kinek halála ötvenedik évfordulóját 
a napokban, ónaptár szerint január 28-án, a mi időszámításunk szerint 
február 10-én ünnepelte a világ, könnyen és diadalmasan győzte le 

azt a félszázadot, amely olyan kritikus idő a halhatatlanság felé. Az idő nem 
tiporta le, hanem fölemelte. Ösvényei, melyeket irtózatos küzdelmek árán 
vágott az emberi bozótban, eszméi, melyek mindig a legtisztább csúcsok felé 
vezették, nem ismeretlenek többé. Mutatják az utat, tanítanak és erősítenek. 
S ma már aligha tudjuk : a mű nagyobb-e vagy az ember, az élő Dosztojevszki-e 
vagy a halott? 

Az alábbi levél, mely először kerül magyar fordításban a közönség elé, 
széles bepillantást enged ennek a kiváló embernek nyomorúságos, küzdelmes, 
harcos és szenvedésteljes életébe. A levelet, több mással együtt 1921-ben talál-
ták meg az író hagyatékában. Innen került először a Zentrarkhivba, majd több, 
még szintén kiadatlan levelével együtt, egy kötetbe (Dosztojevszki: Levelei), 
melyet 1930-ban adtak ki Oroszországban. Ezeknek a leveleknek jórésze test-
véréhez, Mihaj Mihajlovics Dosztojevszkihez és Varvara Mihajlovához, nővéré-
hez szól. A legtöbb levél abból az időből való (az alább közölt is), mikor 
Dosztojevszki a Petrasovszky-féle ügyben kitölti négyévi fegyházbüntetését, 
elhagyja Omszkot és mint a hetedik zászlóalj közkatonája a szibériai Szemi-
palatinszkben lakik. Harminc egynéhány éves ekkor. Tele van ambicióval és 
vissza akar térni az életbe. Itt írja Nagybácsi álma, Sztepancsikovo lakosai című 
regényét; itt ismerkedik meg első feleségével, Mária Dimitrievna Issajevnával, 
aki . szerencsétlen és boldogtalan házasságuk után rövidesen meghal. Doszto-
jevszki január 13-iki levelében részletesen beszél róla és szinte portréját adja. 
Szemipalatinszkből, ahonnan annyira elvágyott, s ahonnan csak 1859-ben tér-
hetett vissza Oroszországba és az irodalomba. Ekkor indítja meg testvérével, 
Mihaj Mihajloviccsal Idő című lapját és kezdi benne közölni regényeit. Z. S. 

L 
Szemipalatinszk, (18)56 január 13. 

Bátyuskám, fölhasználom az alkalmat, hogy írhassak neked. Tavaly óta, 
amikor Komenovszkiék juttatták el hozzád levelemet, egyetlen egyszer sem 
volt alkalmam írni. Most szakítok egy kis időt. Be kell vallanom, hogy tavalyi 
hosszú levelemért nem igen kárpótoltál: majdnem semmit sem írtál és kérdé-
seimre, melyekre részletesen szerettem volna magyarázatot kapni, nem is vála-
szoltál. Nem tudom, mi akadályozott meg ebben : lustaság? mit keres az nálad? 
Elfoglaltságod? Már mondtam neked, hogy sohasem hiszek az olyan ügyek 
létjogosultságában, amik nem adnak egy szabad percet sem. Elővigyázatosság? 
Attól a perctől kezdve, hogy én írtam neked — én magam — nem kell félned. 
Bemélem, hogy erről egy kicsit többet fogsz írni, ámbár nekem sokáig, körül-
belül a jövő hónap 7-ikéig kell várnom, amíg megkaphatom a válaszodat. Az a 
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szándékom, hogy ma egy hosszú levelet írok és részletesen feltárom neked 
helyzetemet, egészen onnantól kezdve, amikor elhagytam Omszkot és Szemi-
palatinszkba érkeztem. 

Azonban nem lépem túl ennek a levélnek a határát, lényegében azért, 
mert remélem, hogy annak átadója, Alexander Egorovics Wrangel, a legrész-
letesebben és a legbizalmasabban beszél majd rólam. Fogadd őt úgy, ahogy 
csak lehet, igyekezz megerősíteni ismeretségteket és kerülj jóbarátságba vele. 
Ez a fiatalember méltó rá : jólelkű és becsületes. És aztán olyan sokat tett 
értem s velem szemben olyan önfeláldozásról és ragaszkodásról tett bizonyságot 
hogy ilyet az ember nem igen lát még egy testvér részéről sem. (Ez nem vonat-
kozik rád.) Tedd meg nekem azt a szívességet, hogy szeresd és mielőbb meg-
barátkoztok egymással. Én is úgy ajánltalak be neki, ahogy csak tudtalak. 
Különben ismerem kedves, közvetlen finom modorodat, mely mindenkinek 
tetszik s melyet valamennyien szeretünk s azt hiszem, hogy ez nem lesz neked 
valami nehéz. Találomra azonban egy-két szóval megrajzolom neked Egorovics 
jellemét, hogy könnyebb legyen a dolgod és zavarba ne jöjj. Ez az ember nagyon 
fiatal, kedves, több mint amit a point d'honneur kifej ez; nagyon érzékeny, kissé 
büszke (de nekem tetszik ez a külsejében); van némi fiatalos hibája; képzett, 
de nem ragyogó és alapos, szorgalmas; jelleme gyöngécske és befolyásolható, 
mint egy asszonyé, azonkívül kissé hipochonder és babonás ; bizonyos dolgok, 
amik megvadítanak és felbőszítenek másokat, neki csak fájdalmat okoznak s 
ez jó szívére vall. Très comme il faut. A legönzetlenebb formában vállalkozott 
arra, hogy lépéseket tesz érdekemben és minden erejével támogatásomra siet. 
Különben összeszoktunk és szeret. Beszélgetésem folyamán az ő kárára csak 
bizonyos dolgokat mondtam el róla, mert minél előbb vissza akarok térni 
magamra. 

Bizonyára tudod, kedvesem, hogy sokat fáradoznak az érdekemben Szent-
péterváron és nagy reményeim vannak. Ha nem sikerül is kieszközölni mindent, 
vagyis a teljes szabadságot, legalább részben sikerül. Alexander Egorovics 
testvére (aki a lovasságnál van), föl fog majd keresni, amint egy levélből meg-
tudtam, ő írt neki, kétségtelenül azért, hogy te is minden erőddel segítségére 
légy és támogassátok ügyemet Szentpéterváron. Biztos vagyok benne, hogyha 
Alexander Egorovics egyszer Szentpétervárra érkezik, remuera ciel et terre, hogy 
segítségemre lehessen. Különben ő majd összefüggőbben és részletesebben 
beszél neked erről a dologról, amit én ebben a levélben nem tehetek meg. Magam 
részéről csak annyit mondhatok, hogy teljesen tehetetlenül állok és elhatároz-
tam, hogy az időre bízok mindent. (Mellesleg tudatom, hogy kineveztek káplár-
nak s ez fontos, mert az irántam való elkövetkezendő jóindulatot, ha van, vagy 
lesz ilyen jóindulat, mutatja. Ez pedig sokkal fontosabb, mint a valóban meg-
történt káplári kinevezés.) Azt is mondják, hogy ehhez két évre. lehet, hogy egy 
évre hivatalosan javaslatba hozzák, hogy tiszti rangfokozatba kerüljek. Meg-
vallom, hogy inkább polgári pályát szeretnék elfoglalni, arra is készültem, 
jelenleg is az a vágyam és ilyen értelemben szeretnék majd lépéseket tenni. 
Persze nem most; mert az az elhatározásom, hogy addig, amíg a Szentpéter-
váron folyó ügyek eredményét meg nem tudom, nem teszek semmit. Alexander 
Egorovics, ismétlem, erről a dologról mindent a legrészletesebben és legterjedel-
mesebben el fog majd mondani neked. A magam részéről azt teszem hozzá : 
Bátyuska ! Ne hidd, hogy a társadalmi elhelyezkedés nyujtotta előnyök vagy 
valami más hasonló meggyőződés az oka annak, hogy így gondolkozom a sor-
somról. Nem. Hidd el, amikor az ember már annyi nyomorúságon keresztül 
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ment, oda jut, hogy akaratlanul is fölszed magára egy kis bölcseséget; ezt értsd 
úgy, ahogy neked tetszik. Azonban van két körülmény, ami mégis arra kény-
szerít, hogy a lehető leggyorsabban kikerüljek ebből a kínos helyzetből és lázas 
aggodalommal gondoljak önmagamra. Ebből neked is részt kell venni. Irni 
akarok és közöltetni akarom a műveimet. Most messzebb látok, mint valamikor 
s nem mondom azt, hogy nincs semmi kötelességem és túlságosan sok akadály 
tornyosul elém. Meggyőződésem, hogy tehetséges vagyok és jól tudok megírni 
bizonyos dolgokat. Az Isten szerelmére, nehogy dicsekvést láss ebben a beszéd-
ben. Hát kinek vallhatom meg az álmaimat és a reményeimet, ha nem neked? 
Azonkívül igazán azt akarom, hogy megtudd, miért van nekem szükségem 
szabadságra és bizonyos társadalmi pozicióra. 

Most térek rá a másik pontra, ez rám nézve nagyon fontos és neked még 
sohasem beszéltem róla. Bizonyára tudod, bátyuska, hogy egyszer, amikor 
elhagytam azt a nyomorult fegyházat, boldogan és reménnyel telve érkeztem 
ide. Olyan voltam, mint aki hosszas betegségből lábadozik és mivel közeljárt 
hozzá a halál, a lábadozás első napjaiban annál inkább örült az életnek. Nagy 
reményekkel voltam tele. Élni akartam. Mit mondjak még? Itteni tartózkodá-
som első esztendeje eltelt anélkül, hogy észrevettem volna. Nagyon boldog 
voltam. Mintha csak az Isten akarta volna, megismerkedtem egy családdal, 
melyet soha sem felejtek el. Ezek voltak azok az Issajevék, akikről, azt hiszem, 
már beszéltem neked, sőt egyszer meg is biztalak, hogy vásárolj be nekik vala-
mit. Issajevnek itt volt hivatala; alapjában véve nem valami jó, nem valami 
rossz, de ő nem tudott bánni az emberekkel és az előadódott kellemetlenségek 
miatt le kellett mondania. Amikor megismertem, néhány hónapja vonult csak 
vissza s azt hiszem, lépéseket tett, hogy más elhelyezkedést keressen. Nem lévén 
szerencséje, alkalmi munkákból élt; de egyszer, midőn munka nélkül maradt, 
azok az emberek majdnem a végső nyomorúságba taszították. Mikor én meg-
ismertem őket, még valahogy tartották magukat. A férj adósságokat csinált. 
Kicsapongó életet élt, különben is természeténél fogva hajlott a szertelen élet-
módra. Szenvedélyes, önfejű és megátalkodott volt. Általános vélemény szerint 
nagyon lesüllyedt és igen sok hibája volt. Azonban ő egykedvűen tűrte a hely-
beli társaság egy részének igazságtalan zaklatásait. Könnyelmű volt, mint egy 
cigány; önző, gőgös, de nem tudta magát fenntartani és mint már mondtam, 
lassanként borzasztóan lesüllyedt. Különben ez az Issajev erős, nyiltjellemű 
volt. Alaposan képzett és értett mindenhez, amiről az ember beszélt vele. Azt 
a sok piszkot, amit elkövetett, azért végeredményben valami nemességből 
takargatta. Azonban engem nem ő, hanem a felesége, Maria Dimitrievna von-
zott. Ez a még fiatal, huszonnyolcéves, vidám, igen képzett, feltünően intelli-
gens, jóindulatú, kedves, csinos, nemeslelkű és csodálatos tulajdonságokkal 
megáldott asszony. Panaszkodás nélkül, büszkén viselte sorsát, pedig majdnem 
cselédszerepet töltött be. Ő egyformán vigyázott a gyerekére is meg könnyelmű 
férjére is, akit jóindulatulag én is oly gyakran figyelmeztettem. Azonban Maria 
Dimitrievna beteg, ingerlékeny és könnyen földühíthető, pedig egyébként eleven 
és vidám humorú. Nem hagyhatom el, hogy ne beszéljek a házukról is. Micsoda 
boldog estéket töltöttem el ezzel az asszonnyal! Bitkán beszéltem hasonlóval. 
Egyébként a férj hibája miatt mindenki megszakította velük az érintkezést, 
mert nem tudtak bánni az emberekkel. Végre Issajevet kinevezték Kuznetskbe, 
asszesszornak; hajdanából jártassága volt a vámügyekben ; volt ugyan kilá-
tásban számára postai elhelyezkedés is, amit jobban fizettek, mint ezt az 
asszesszori állást, de hát mit csinálhatott? Igazában még kenyeret sem ettek. 
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Őszinte barátságunk jóideje után engedték meg nekem, hogy segítségükre 
lehessek. (18)55 május havától velük voltam, míg meg nem érkeztek Kuznetskbe, 
ahol a férj két hónap mulva vesebajban meghalt. Az asszony az idegen városban 
hétéves fiával teljesen egyedül maradt, a szerencsétlen körülmények miatt 
sorvadva és gyötrődve és nem volt egy falat kenyerük sem. Egyáltalában nem 
tudta miből eltemetni a férjét. Nekem sem volt pénzem. Alexander Egorovics-
tól kölcsönöztem hát azonnal, először 25, majd 40 rubelt és elküldtem neki. 
Hála Istennek, a családja, akikkel a férje miatt összekoccant, most segíti. Övéi 
Asztrakhánban laknak. Apja egy M. Constant nevű francia emigránsnak a fia ; 
idős ember már, aki azonban mint igazgató, jelentős szerepet tölt be a posztó-
iparban Asztrakhánban. Most nem valami szerencsés és jövedelme elég gyorsan 
folydogál. Nemsokára nyugalomba vonul és jövedelme még kevesebb lesz. Két 
lánya is otthon van még a nyakán. Támogatja végül a vő elhagyott szüleit is ; 
az elhunyt egyik testvére a Finn Vadász Gárda ezredében kapitány. Azt hiszem, 
a férj családja nagyon tekintélyes. Most pedig, barátocskám, ime a helyzet: 
régóta szeretem ezt az asszonyt és tudom, hogy ő is szeret. Nem élhetek nélküle, 
és ha a körülmények részemre olyan fordulatot hoznak, ami jobb és biztosabb, 
mint a mostani, elveszem feleségül. Tudom, hogy nem utasít el. Csak az a baj, 
hogy nincs se pénzem, se társadalmi pozicióm és mellesleg a család hívja vissza 
Asztrakhánba. Ha valami közbe nem jön, neki innen tavasszal vissza kell mennie 
Oroszországba. Ez azonban nem jelent mást, csak késlelteti a házasságot. Az az 
elhatározásom, hogy amikor lábam alatt érzem az otthoni földet, végrehajtom 
tervemet. Csak most még nem lehet, nincs semmim, hogyan bizonyítsam be 
ennek a nemes teremtésnek, hogy elveszem feleségül. Május óta —akkor vál-
tam el tőle — szenvedés az életem. Minden héten küldünk egymásnak levelet. 
Alexander Egorovics ismerte Issajevékat, de azok szemipalatinszki tartóz-
kodásának már csak a vége felé. Látta Mária Dimitrievnát is, de csak futólag 
ismeri. Neki is beszéltem erről az ügyről egy bizonyos pontig, azonban nem 
mondtam el mindent. Ennek a levélnek a tartalmát is ismeri, de bizonyos, hogy 
veled is megtárgyalja majd ezt a dolgot. Mostanáig mindig arra gondoltam, 
hogy polgári pályán helyezkedem el. Az altai bányák igazgatója, Gerngross 
ezredes, Alexander Egorovics barátja, nagyon szeretné, ha hozzá mennék majd 
dolgozni s már rendelkezett is, hogy Barnulban adjanak nekem állást és bizo-
nyos fizetést. Gondolkozom rajta ; ha nem hagyhatom el Szibériát, akkor talán 
Barnulban telepszem meg, ahova Alexander Egorovics is jönni szándékozik. 
Azonban tudom, hogy rövid idő mulva föltétlenül vissza fogok térni Orosz-
országba. Persze, nem tudom, milyen lesz ott a helyzet. De nem is fontos. Bizo-
nyos, hogy minden lehető eszközt megragadok és pénzt fogok szerezni. Nagy-
szerű lenne, ha megkapnám az engedélyt könyveim közlésére. Egyébként itt 
Szibériában is vállalkozhat az ember jó és biztos üzletekre egészen kevés tőké-
vel. Ha Szemipalatinszkben 300 rubel állna rendelkezésemre, föltétlenül nyer-
hetnék vele másik 300-at. Ez új is meg érdekes is. Alapjában véve szégyenletes, 
kedves barátocskám, hogy megint téged hívlak segítségül. De bizonyos vagyok 
benne, hogy te vagy az egyetlen, aki még ebben az évben segítséget adsz. 
A fontos az, hogy idejében küldd. Ha nagybátyám kegyeiben állnék, tőle kér-
nék valamit, amivel új exisztenciát alapíthatnék. Házassági tervemet a leg-
nagyobb titoktartással közlöm veled. Megjegyzem, még neked sem szívesen 
meséltem el. Szívügy ez, ami nem igen birja el a nyilvánosságot. Különösen 
arról ne beszélj, ami az én felfogásomat illeti ebben a dologban. Az Isten szerel-
mére, nagyon kérlek, nehogy valakinek, bárkinek is elbeszéld. Általában ne 
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szólj erről a levélről és ne mutasd senkinek. Még nővéreimnek se ! Egy szót se ! 
Azonnal megijednének, azonnal jönnének parancsolgató, kétségtelen jószán-
dékú tanácsaik. Most néhány szóval megrajzolom neked itteni helyzetemet. 
Csak azért néhány szóval, mert a báró maga úgyis elmond mindent, amit én 
nem tehetek meg. Egészségem nagyon rendesen viselkedik. Talán ezért nem 
volt nagyon hosszú idő óta rohamom. Arra törekszem, hogy minél tovább meg-
tarthassam ezt az állapotot. Annak ellenére, hogy csak egyszerű katona vagyok 
a sok közül, valamennyi jelentős ember ismer és úgy látszik, nagyon meg vannak 
elégedve velem. A parancsnok tisztel és szeret. A hadtestparancsnok is ismer és 
közbelép az érdekemben. A barnuli bányaigazgató, egy tábornok, szintén 
igérte, hogy a maga részéről minden lehetőt megtesz. Esetleg foglaljak el ott 
egy kisebb állást. Én azonban mindenképen Oroszországba szeretnék vissza-
menni, még ha az első időkben nem tudnék is ott mihez kezdeni. Később, ha 
már otthon volnék s megkapnám a munkáim kiadására a jogot, nem kellene 
törnöm magamat. Ez ugyan még messze van, de abban bizonyos vagyok, hogy 
ha még sokáig kell is rá várnom kétségtelenül el fog jönni. Egy szó annyi, mint 
száz, most arra vagyok kényszerítve, hogy Szibériában éljek. De hát mit tehe-
tek? Várok. A lényeges az, hogy ha a kegyelem nem hoz is mást, legalább meg-
engedi, hogy polgári pályára mehessek s egy kis pénzt kaphassak a munkámért. 
Nem tudom, hogy ezek az álmok hogy válnak be a valóságban? Lehet, hogy 
nem tudok megházasodni. Ebben az esetben, — ahogy magamat ismerem — 
újból boldogtalanság és szerencsétlenség lesz az osztályrészem. Az a dolog 
nyitja, hogy mindenáron szükségem van pénzre. 

Később azt hiszem, szégyenlenék neked ezért írni; most légy hát segít-
ségemre, mint már annyiszor tetted. Röviden lejegyzem neked szépen sorjában 
jelenlegi pénzügyi helyzetemet. Egy elküldött levelemben Alexander Egorovics 
testvérének közbenjárásával kértem, hogy küldj nekem 100 rubelt. Barátocs-
kám, az az összeg valamennyire kihúzna a bajból, mert bizony eladósodtam. 
Össze-vissza 50 rubelre volna szükségem s ha küldeményed rövidesen megér-
keznék, körülbelül 50 rubelem megmaradna belőle, amit félre tennék arra az 
esetre, ha helyzetemben lényeges változás történnék, ami talán már jön is. 
E pillanatban nagyon nagy szükségem lenne pénzre. Ruházkodnom, berendez-
kednem kellene és számtalan dolog az, amire még szükségem volna. Sőt az 
50 rubelt is, amit félre szeretnék teni, nagyon gyorsan szétszórhatnám. Minden 
ruhámat elhasználtam, újakat kellene venni, gondoskodnom kellene fehérnemű-
ről és egy köpenyről is. A lakás nem nagy dolog. Azonban lehetetlenség 15 rubel-
nél kevesebbért kapni havonta. Ezek nagyjából a rendkívüli kiadások; talán 
beszélhetnél Wrangellel is erről a dologról. Ez az egész, kedves. Különben nem 
kérek tőled többé semmit. Egyetmást csak majd elintézek ezzel az összeggel. 
Talán Varinka1, az az angyali teremtés küldhetne nekem valamit. (Ügyes leve-
leket ír, hol tanulta? levelei elragadok és nem olyanok, mint az öné, drága 
barátocskám !) 

Abban az esetben, ha helyzetemben valami változás áll be, rögtön, 
mihelyst csak szükségem lesz nagyobb összegre, mint már mondtam, nagy-
bátyámnak írok. Mit gondolsz, vajjon visszautasít? Bátyuskám, hogy megtudd, 
milyen kínos nekem ez a helyzet, bevallók neked egy másik esetet is. Jóval 
több adósságom van, mint amiről beszéltem ! Alexander Egorovicsnak is tar-
tozom, aki különböző időközökben kölcsönzött nekem 125 rubelt. Ne is kérdezd, 
hogy mit csináltam vele ! Magam sem tudom ! Hiszen nagyon szegényesen élek, 

1 Dosztojevszki nővére. 
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mindentől megfosztom magamat és mégis tele vagyok adóssággal. Nem kérem, 
bátyuska, hogy ezt az adósságot visszafizesd Alexander Egorovicsnak, ez már 
nagyon sok lenne. Minden, amit mondhatok, az, hogy kellene neki a pénz. 
Ámbár, mikor beszélek róla, mindig elpirul. (Végtelenül finom ember ez !) 
Különben hagyjuk a pénzt ! Tudom, hogy nem feledkezel meg rólam. Ami 
engem illet, minden gondolatom az, hogy a lehető leggyorsabban találjak valami 
megoldást és ne kelljen örökké a ti nyakatokon élnem.) Pár szót még Alexander 
Egorovicsról ! Figyelj ide ! Ha összebarátkoztatok, ügyelj arra, hogy ne marad-
jon egyedül. Bevallok neked egy nagy titkot, kétségtelen, hogy helytelen dolog, 
de az ő érdekében teszem. Il est amoureux fou d'une dame d'ici d'une dame 
parfaitement, comme il faut, très riche et d'une famille très considerée. Ez a hölgy 
ugyanakkor érkezik Szentpétervárra, amikor ő. 

Vigyázz, el ne áruld Wrangelnek, hogy neked is tudomásod van erről a 
históriáról. Légy szolgálatára, mint én voltam, helyettesíts és vigyázz rá, mert 
ő ebben a dologban könnyen a legszörnyűbb és mondhatni, legtragikusabb 
ostobaságokat követheti el. Van valami bizonyos de Traversé márki (annak a 
de Revalnak a fia), ők együtt nagyon szeretnek föltünést kelteni, barátok is. 
Azonban az én bárómnak van esze és úgy tekinti a márkit, mint a riválisát. 
Mindaketten könnyen hajlandók elkövetni nagy csacsiságokat. Nem mondok 
többet. Ha Alexander Egoroviccsal összebarátkozol s bizalmas lesz veled, 
magától elbeszél majd úgyis mindent. És ha nem, nincs szükség, hogy mást is 
tudj. Mindenesetre használd fel ezt a kis értesítést, amit közöltem veled és 
vigyázz, hogy Alexander Egorovics a szemed előtt legyen. Gyöngécske jellem, 
kicsit puha és betegesnek látszik ; állj mellette. De az Isten szerelmére, nehogy 
megtudja, miért. Az egészről senkinek egy szót se. El ne szóld magad, hogy 
ismered ezt az ügyet. Még egy pillanatra se. Az ő érdekében tettem, mert nagyon 
kedvelem. Elég, ha ő, én és most te ismered ezt a titkot. Bizonyos vagyok benne, 
hogy megőrzöd. Ő nem egészen őszinte testvérével, én azonban annyira pár-
tolom Alexander Egorovicsot, hogy szeretnék néhány szót testvérének is írni 
erről a dologról. Még csak azt mondom el neked, hogy nincs valami jól az apjá-
val, aki nyakas, ingerlékeny és gyanakodó ember. Apja ugyan nagyon szereti, 
de még ma is megköveteli, hogy fia a legkisebb dologba se avatkozzék bele az ő 
beleegyezése nélkül. (Mindezt azért, mert nagyon szereti.) Az öreg úr gazdag, 
nagyon gazdag, de gyerekeivel szemben zsugorinak mutatkozik. Ami az én 
bárómat illeti, ő elhárítja magától az apja támogatását, mert az öregnek az a 
szokása, hogy szemére veti a gyerekeinek, amit már odaadott. Lehetetlenség 
mindent elmondani néhány sorban. Mellesleg én úgy látom és tudom, hogy 
Wrangelnek azért sok kellemetlensége van apjával. Ha nyiltan rámutat erre, 
vigasztald meg (ha akarod), mondd neki azt, hogy egy apa mindig csak apa, 
akármit tesz is és békességben kell vele élni. Van egy nővére is s ez, úgy látszik, 
a család védőangyala. Olvastam a leveleit s azt vettem ki a beszédéből, hogy 
dicsérhetett neki a báró. 

írtam nővéreimnek is, nagybátyámnak (nem kértem tőle semmit), Iva-
novnak, Majkovnak és gróf Odojevszkinek. A grófot megkértem, hogy mikor 
műveim közlési jogáért folyamodom, lépjen közbe az érdekemben. Talán nem-
sokára már írhatok is egy hazafias cikket Oroszországról. 

Ha megkapnám a nyomásra az engedélyt, keményen dolgoznék és lenne 
pénzem. Ismered Evgenij Nikolajevics Jakuskint? Ha, nem . . . ismerkedj meg 
vele. Nagy része van sorsomban. Kérlek, szeretném, ha mielőbb jóba lennél 
Ivanovval. 
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De az Istenért, nehogy rémképeket láss és túlságosan megijedj azért, mert 
most elmondtam neked terveimet. Lehet, hogy sikerül, lehet, hogy nem. Becsü-
letes ember vagyok és nem szeretném, ha ennek a nemeslelkű teremtésnek 
áldozatot kellene hozni értem. Ha azonban nekem meglesz a lehetőségem, ha 
épen öt év mulva is, elhatározásomat végre fogom hajtani. 

Kérlek, nehogy pénzkérésemre gondolj. Csak most segíts. Talán rövidesen, 
nagyon rövidesen helyzetemben változás fog történni. 

Isten veled, Bátyuska, légy boldog és ne feledkezz meg rólam. Most, hogy 
Wrangel elutazott, teljesen egyedül maradtam. Ez nagyon szomorú. 

Csókolom a gyerekeket, jókívánságaimat Emilia Feodorovnának. Jól érzi 
magát? Áldjon meg mindannyiotokat az Isten. Segíts, gondolj rám. Én is 
nagyon szeretlek. Dosztojevszkid. 

Fordította: Zaka Sándor. 

BEETHOVEN LELKÉT RINGATOM E DALBAN... 

Beethoven lelkét ringatom e dalban, 
Sóvárgó bú ez, szent és halhatatlan ; 
A kék madarai keresi az ágon, 
Az illatot a hervadt gyöngyvirágon. 

A földi vágy a csillagokra szárnyal 
A minden-titkok édes bánatával; 
Szent szomorúság hangokká lehelve: 
Ez Beethoven szerelme. 

Egy ember mindent dallá álmodott, 
Mi földi szívben vágyón földobog; 
E zengő gyász ha belesír az éjbe: 
Ez Beethoven zenéje. 

Beethoven lelkét ringatom e dalban, 
Sóvárgó bú ez, szent és halhatatlan: 
A kék madarat keresi az ágon, 
Az illatot a hervadt gyöngyvirágon ... Sajó Sándor. 

MONDD, MEDDIG ÉL EGY KICSI LÁBNYOM.,. 

Mondd, meddig él egy könny a szemben, 
Egy harmatcsepp a gyöngyvirágon? 
A rét füvén, az út porában, 
Mondd, meddig él egy kicsi lábnyom? 

— Mondom tenéked: nincs halál, 
Amíg a multat álmodod: 
A szent emlékek távolában 
A rét füvén, az út porában 
Holtig látsz egy-egy régi lábnyomot... Sajó Sándor. 
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