
44

VLADIMIR NABOKOV

Puskin – valóság 
és valószerűség1

Az élet néha ünnepeket ígér, melyek sosem jönnek el, és tálcán kínál regényalakokat, akiket 
sosem írunk meg. Vagy váratlan ajándékot hoz, melynek hasznát csak sokkal később ismerjük 
fel. Ismertem régen egy rögeszmés férfit. Ha még él – amiben kételkedem –, a bolondokháza 
dísze lehet. Amikor találkoztam vele, az elmebaj határán volt. Ütődöttsége – melyet állítólag 
az okozott, hogy kora ifjúságában leesett a lóról – abban nyilvánult meg, hogy teljesen elve-
szítve ítélőképességét, öregembernek képzelte magát. Mindehhez úgy hitte, hogy részt vett a 
múlt század eseményeiben. Ez a negyvenhez közeledő, erős és pirospozsgás ember szélütött 
aggastyánként mesélte el nekem, hogyan mászott fel az ölébe nagyapám, még mint kisgyerek. 
Gyorsan utánaszámoltam, és rájöttem, hogy ennyi idős semmiképp nem lehet. Ráadásul min-
den évben messzebb ment vissza az időben. Amikor tizenkét éve először láttam, Szevasztopol 
bevételéről beszélt nekem. Egy hónap múltán már Bonaparte tábornokról mesélt. Újabb hét, és 
a vendée-i háború2 hevében voltunk. Ha még él eszelőském, nagyon messze járhat az időben. 
Lehet, hogy a normannok között van. Sőt, ki tudja, talán Kleopátra karjaiban. Szegény kóbor 
lélek egyre mélyebbre süllyed a múltba. És micsoda ékesszólással, élénkséggel, dölyfös és 
mindentudó mosollyal! Egyébként tökéletesen emlékezett saját élete valós eseményeire, csak 
különös módon átrendezte őket. Az őt ért szerencsétlenség mind régebbi lett, és folyton meg-
változtak a díszletek, ahogy a klasszikus drámákban színről színre váltogatják a jelmezeket. 
Csak említeni kellett a múlt egy hősét, vén fecsegőként máris hozzáfűzte valamely vele kap-
csolatos saját emlékét. Ám ez az ismeretanyag, melyet inkább összeszedett, mint kapott – vi-
déken, szegénységben született, és egy isten háta mögötti ezrednél szolgált –, nagyon hiányos 
volt. Pedig mekkora szellemi mutatványos lett volna belőle, ha kifinomult ízlés, a történelem 
mélységes ismerete és némi természetes tehetség társul nyugtalan, bomlott elméjéhez! Kép-
zeljék el, mit hozott volna ki Carlyle3 egy ilyen elmezavarból! Neki azonban többnyire hamis, 
elcsépelt és közönséges gondolatok táplálták a képzeletét. Napóleon keresztbe tett karja, a 
Vaskancellár4 három hajaszála, Byron mélabúja, és néhány anekdota abból a történelminek 
mondott fajtából, amellyel a tankönyvek szoktak kezdődni, neki – milyen kár! – tökéletesen 
elégnek bizonyult a részletek, a jellem ábrázolásához, és ettől a hősök, akikről mint közeli 
ismerőseiről számolt be, úgy hasonlítottak egymásra, mintha testvérek volnának. Roppant ér-
dekes volt megfigyelni egy ihletet és éleslátást feltételező rögeszmét, amely egy üres fejben 
való kóválygásra ítéltetett.

Ahányszor úgynevezett „regényes életrajzot” veszek a kezembe, ez a szegény beteg jut az 
eszembe. Ugyanaz a vágy munkál bennük: a mohó, de korlátolt elme egy ínycsiklandó nagysá-
got, egy édes, védtelen zsenit akar bekebelezni. Ehhez társul az ügyeskedő elszántsága, a jól ér-
tesült társasági emberé, aki úgy megy át a múlton, mint a sugárúton az esti újsággal a kezében. 
Ismert a módszer. A szerző először átnézi a híres ember leveleit, kivagdossa és összeragasztja 
bizonyos részleteiket, belőlük szép papírköntöst szab neki, majd lelke titkos mozgatórugóit ke-
resve végiglapozza a műveit. És bizony cseppet sem szégyenlős. A legnagyobb furcsaságokra 
bukkantam a múlt nagyjairól szóló efféle regényekben. Az egyik ilyen életrajz, például, elejétől 
végig újraértelmezi a híres német költő Álom című versét, úgy állítva be a dolgot, mintha a 
szerző a saját álmán elmélkedne benne. Mi sem egyszerűbb, mint a nagy személyiséget az 
általa leírt emberek, gondolatok és tárgyak között mozgatni, és kifosztani a könyveit, hogy a 
sajátunkat meg tudjuk tölteni. A regényes életrajz írója olyan felfedezést tesz, amilyet akar, ami 
jól jön neki – és ami neki jól jön, rendszerint legrosszabb a hősének, akivel megtörténik, hogy 
menthetetlenül eltorzul az élettörténete, még akkor is, ha az adatok hitelesek benne. Megvan a 
freudi mélylélektan látszatát keltő téma: hősünk egy adott élethelyzetben fogant gondolatainak 
önkényes megfogalmazása – a csontváz lötyögő elemeit összetartó dróthoz hasonló szókészlet-
tel –, a foghíjas irodalmi telek, ahol a dudva közt nem tudni, honnan odakerült, hasadt kárpitú 
régi bútor hever. Agyalágyult ismerősöm is úgy mesélte humoros történeteit a császárokról és 
költőkről, mintha azok egy utcában laktak volna vele. A szája sarkában cigarettát lógatva, köz-
vetlen modorban beszélt Tolsztoj meztelen lábáról, az idősödő Turgenyev ezüsthajáról, Dosz-
tojevszkij bilincséről, és végül eljutott Puskin szerelmi ügyeihez.

Nem tudom, ismerik-e azokat a naptárakat, melyek minden letépendő lapjának hátoldalán egy 
tizenöt perc alatt elolvasható, tanulságos és szórakoztató szöveg áll, mintegy kárpótlásul a jelzett 
nap elmúlásáért. Általában ez a sorrend: egy híres csata dátuma, részlet egy költeményből, egy 
bugyuta közmondás és egy ebéd étrendje. Gyakran Puskin-versekből idéztek, ezzel gyarapítva az 
olvasó irodalmi műveltségét. Lehet, hogy ez a néhány szálkaként meredő – szánalmasan félreér-
tett és a káromkodáshoz szokott ajkakon eldurvult – sor mindaz, amit az orosz kisember Puskinról 
tud, meg néhány népszerű opera, mely úgymond a műveiből készült. Felesleges újra elismételni, 
hogy a szövegkönyvek írói, ezek az ijesztő alakok, akik Csajkovszkij közepes zenéjére bízták az 
Anyegint vagy A pikk dámát, bűnös módon eltorzították a puskini szöveget. Bűnöst mondok, mert 
ez pontosan olyan eset, amikor a törvénynek be kellett volna avatkoznia. Ha megtiltja egy ma-
gánszemélynek, hogy rossz hírbe hozza embertársát, hogyan engedheti meg az első jöttmentnek, 
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hogy gátlástalanul meglopja és kibővítse egy zseni művét, mert nehéz elképzelni az Anyegin és A 
pikk dáma dalszínházi változatánál nagyobb ostobaságot.

A naptár és az opera mellett az átlagembernek saját szövegemlékei is vannak: a Puskin hő-
seiről – mindig ugyanazokról – írott általános iskolai fogalmazások. Végül, ha számításba vesz-
szük azt a néhány frivol szójátékot, melyeket előszeretettel tulajdonítanak neki, akkor nagyjá-
ból hiteles képünk lesz arról, hogyan látja Puskin szellemiségét az oroszok túlnyomó többsége.

Aki valóban ismeri Puskint, az őszintén rajong érte, és tudja, hogy létének gyümölcsei mai 
gyönyörűséggel töltik el a lelket. Mindene örömet okoz neki. Minden kacifántos sorváltása, 
minden ritmusdöccenése, életének legapróbb részlete, még ismerőseinek a neve is – azoké, 
akikkel ma egyazon árnyékvilághoz tartozik. Csodálja remekműveinek ragyogását, és meg-
próbálja követni ihlete fellángolásának minden mozzanatát. Élete egyik értelme, hogy elolvas-
sa minden feljegyzését, versét, meséjét, elégiáját, levelét, drámáját, kritikai írását.

Pontosan száz év telt el azóta, hogy napnyugtakor párbajban halálra sebezte egy Georges 
d’Anthès nevű csökönyös bonviván, egy kalandor, aki kikezdett a feleségével; egy tökéletes 
senki, aki ezután visszatért Franciaországba, ahol nyolcvanévesen – békés öregségben és a 
szenátus tagjaként – halt meg, fél évszázaddal túlélve őt.

Ahogy Puskin élete, fellángolásai e csapda felé vezettek, úgy jöttek kísértésbe a divatos 
életrajzok írói. Az utóbbi években több ilyen mű készült. Találkoztam egy-két ízléstelennel, de 
volt mellettük néhány önzetlen és alapos munka is. Kiváló elméktől, akik mellőzték a sekélyes 
ízlés aranyfüstjét. Ám eljön a végzetes pillanat, amikor – szinte észrevétlenül – a legtisztes-
ségesebb tudós is regényesíteni kezd, és az irodalmi hazugság befészkeli magát a művébe, 
éppoly otrombán, mint a gátlástalan harácsolóéba.

Szerintem amit az emberi tényezőt kutatva, a zsenivel művelnek, olyan, mint amikor az 
elhunyt uralkodó – általában rózsaszínűre kozmetikázott – holttestét bámulják és tapogatják. 
Lehet-e teljes valóságában elképzelni másvalaki életét, képzelettel feltámasztani és érintet-
lenül, hibátlanul visszaadni őt a papíron? Kétlem, és gyanítom, hogy már a puszta gondolat, 
amely egy ember életére irányul, önmagában is eltorzítja az illetőt. Amit érzékelünk, nem lesz 
valóságos, csupán valószerű.

Pedig micsoda gyönyörűség egy orosz álmának Puskin világába behatolnia! A költő élete 
mintegy művészetének torz tükre. A múló idő, úgy látszik, szeretné megismételni a zseni gesz-
tusát: képzeletbeli lényét olyan színekkel és vonásokkal ruházza fel, mint amilyeneket a költő 
a saját teremtményeinek adott. Az se számít, hogy amit képzeletünk megrajzol, nem egyéb 
nagy melléfogásnál. Tegyük fel, megadatik nekünk, hogy visszamenjünk az időben és bejárjuk 
Puskin korát – rá se ismernénk a költőre. Na és? Ezt az örömet még a legszigorúbb kritikus – 
aki képzeletben ugyanarra vágyik, amire én – sem tudja elrontani. Itt ez a középmagas férfi, aki 
kis barna kezével a legszebb sorait írta költészetünknek, égszínkék pillantása éles ellentétben 
áll sötét fürtjeivel. Abban az időben, vagyis 1830-ban, a férfi nyeregben közlekedett, lovas 
volt, nem temetkezési ügynök, tehát az öltözködéséből nem veszett ki a praktikum (hogy a 
szépség is eltűnjön belőle). A lovagláshoz visszahajtható csizma és bő köpeny kellett. Ez is ré-
sze annak a sajátos eleganciának, amelyet a képzelet Puskinnak tulajdonít. Mellesleg, az idők 
szeszélyét követve, szeretett cigánynak, kozáknak vagy angol dandynek öltözni. Ne feledjük, 
hogy a jelmez szeretete jellemző vonása a költőnek.

Felszabadultan nevet, nagyot toppant a szélben, amint egy éjszakai mulató küszöbén má-
sokkal együtt felbukkan (sosem látod többé az utcalámpa fényében fürdő arcukat, nem hallod 
hangjukat, vidám tréfálkozásukat), mert a múlt, ugye, nem mulató az éjszaka sűrűjében, mely-
nek ajtaját türelmetlenül feltéphetem. Tökéletesen emlékszem, hogy ez nem Puskin, hanem 
a főúr, akinek fizetek, hogy az ő szerepét játssza. Micsoda különbség! Tetszik nekem ez a 
játék, és már magam is elhiszem, hogy valós. Egymást váltják a képek: ahogy a Néva partján 
ábrándosan könyököl a hold és a zúzmara világosságában szikrázó márvány mellvéden; ahogy 
a színház rózsaszín fényében, a hegedűk hangzavarában, csíptetős szemüvegében a helyére 
igyekszik, átküzdve magát szomszédja divatos nyegleségén; ahogy a vidéki udvarházban – oda 
száműzték a fővárosból néhány szabadságszerető sora miatt –, hálóingben, borzasan szürke (a 
gyertyák csomagolására használt) papírra ír és közben almát rágcsál. Látom, amint a szántó-
föld mellett ballag; egy padon könyvet lapoz; kedvese formás lábát csókolgatja; a Krímben, a 
délidő ezüstfényében egy szerény kis szökőkút előtt, mely a tatárok ódon palotájának udvarán 
csobog, és ahol a boltívek alatt fecskék cikáznak. E képek oly rövid életűek, hogy hamarjában 
nem tudom kivenni, nádból készült-e a sétabotja, vagy öntöttvasból, mellyel a célra tartást 
gyakorolja, mert mint a kortársai, ő is inkább a pisztolyt választotta. Megpróbálom szemmel 
követni, de folyton eltűnik előlem, hogy aztán újra felbukkanjon. Itt van, kezét hosszú kabát-
ja szárnya alá dugva, a felesége oldalán, aki nála magasabb szépasszony, fehér tollas fekete 
bársony kalapban. És végül a hóban ülve, átlőtt hassal, ahogy sokáig céloz d’Anthèsra, olyan 
sokáig, hogy az már nem bírja tovább, és lassan maga elé emeli a pisztolyát.

Íme a csodásan regényes életrajz – vagy súlyosan tévedek? Ezt az utat járva egy egész 
könyvet meg lehet írni. Ugyanakkor nem tehetek róla, hogy elém villantak ezek a képek, me-
lyek minden, az ő Puskinját jól ismerő oroszhoz közel állnak és akaratlanul is részei szellemi 
életünknek, akár a szorzótábla vagy valami más, amit az agyunk megszokott. Lehet, hogy 
mindez tévedés, és a valódi Puskin nem ismerne magára bennük, de ha egy kicsit bevonom 
őket azzal a szeretettel, melyet a művei iránt érzek, akkor e képzelt élet, ha rá nem is, vajon 
nem a munkásságára fog emlékeztetni?

Amikor nálunk arról az időről esik szó, amelyet Puskin korának szokás nevezni, vagy-
is az 1820–1837 közötti évekről, akaratlanul is egy látvány tűnik elénk, minden gondolatot 



66

megelőzve. Az ég és az építészet nagyszerű tágasságával a mainál nagyobb tere volt az élet-
nek – most legalábbis így tűnik. Olyan, mint egy régi metszet, melyen csupa egyenes vonal 
érzékelteti a távlatot. Szellős, nyugodt városi teret ábrázol, melyen a homlokzatok síkját nem 
törik meg kiszögellések, két úr beszélget, egy kutya hátsó lábával a fülét vakarja, egy asszony 
kosarat visz a karján, egy koldus falábon álldogál – minden csupa levegő és béke, a templom-
óra delet mutat, és a gyöngyszín égbolton egyetlen nyurga felhőcske lebeg. Az ember úgy érzi, 
Puskin idejében mindenki ismerte egymást, a nap minden óráját megörökítették, ki a naplójá-
ban, ki a levelezésében, és az uralkodó, Nyikolaj Petrovics5, egyetlen megnyilvánulását sem 
tévesztette szem elől alattvalóinak, akiknek az összessége voltaképp egy többé-kevésbé han-
gos diákcsoport volt, ő pedig az iskola tekintélyes és éber igazgatója. Egy szűk körben elismé-
telt, kicsit szabados négysoros, egy elmés észrevétel, egy Pétervárott – ebben az örök felsőbb 
osztályban – kézről kézre adott hevenyészett feljegyzés mind-mind esemény lett, és fényes 
nyomot hagyott az évszázad fiatal emlékezetében. Úgy vélem, az időben visszafelé menve 
Puskiné az utolsó korszak, amelybe képzeletünk még útlevél nélkül léphet be, és az élet sok-
színűségét a festészetből vett képekkel tudja megragadni, mert a festészet akkor még tartotta az 
ábrázolásban elfoglalt monopolhelyzetét. Gondoljunk bele: ha Puskin még két-három évet él, 
fényképünk volna róla. Még egy lépés, és részletekben gazdagon, teljes festőiségében előlépett 
volna a sötétből (amelyben immár örökre megmarad), és onnan ragyogna be napjaink száz 
éve tartó fénytelenségébe. A fénykép, ez a néhány négyzetcentiméternyi világosság, 1840-ben 
máig tartó új korszakot nyitott az ábrázolásban. E fontos és ünnepélyes pillanattól kezdve, 
melyet se Byron, se Puskin, se Goethe nem élt meg, a megjelenítés új módjának hatalmában 
vagyunk, és a XIX. század második felének minden híressége távoli rokonnak látszik, mert 
egyenfeketében van, szó szerint a letűnt színpompás életet gyászolja puha, de portól nehéz 
drapéria előtt, és mindig szomorú arcmása homályos szobák sarkában függ. Halvány otthoni 
fény vezet át minket az évszázad szürkeségén, és megtörténhet, hogy eljön az idő, amikor ezt a 
fotográfia által leegyszerűsített korszakot egy sajátos ízlést tükröző művészi hazugságnak fog-
juk látni, de még nincs így, és – minő szerencse képzeletünknek – Puskin nem öregedett meg, 
és sosem kell csupa ránc posztóruhát – fekete rövid nyakkendős, vendéggalléros dédapáink e 
gyászos viseletét – magára öltenie.

Leküzdhetetlen nehézségekkel szembesülünk, ha nem romantikus képzelgéssel, hanem az 
igazságot keresve próbáljuk megidézni e száz éve elhunyt nagy embert. Tekintsük magunkat 
legyőzöttnek, és mielőbb forduljunk az életművéhez.

Nincs unalmasabb, mint egy költő életművéről verseinek ismerete nélkül olvasni. Az egyet-
len helyes módszer: elmélyedni bennük – olvasni, végiggondolni őket, és megbeszélni, de csak 
magunkkal, mert az igazi olvasó önző, aki a saját, titkos felfedezését élvezi. A vágy, amely 
most arra késztet, hogy megosszam e költő iránti elragadtatásomat, veszélyes érzés, mely egy-
általán nem tesz jót választott témánknak. Mert ha sokan olvasnak egy könyvet, felkapott 
lesz, és mintha minél több idegenhez jut el, annál idegenebbé válna számunkra. Amikor egy 
irodalmi mű ismertségének első hulláma elült, akkor mutatja meg igazi arcát. A kevéssé fordí-
tott, titkukat az idegen nyelv leple alatt őrző művekkel bonyolultabb a helyzet. Nincs egyetlen 
francia sem, akinek azt mondhatnánk, ha meg akarja ismerni Puskint, fogja a műveit és azo-
nosuljon velük. Költőnk egyáltalán nem vonzza a fordítókat. Tolsztojt, aki vele egyenrangú, 
Dosztojevszkijt, aki nem ér fel hozzá, Franciaországban akkora dicsőség övezi, mint némelyik 
honi írót, és közben Puskin gazdag zeneisége (el)ismeretlen marad. Kétségtelen, hogy a költő a 
prózaírónál nehezebben töri át a nemzeti határokat. Ám amikor Puskinról van szó, e nehézség-
nek mélyebb okai vannak. Orosz pezsgő – mondta nekem egy kifinomult elme a minap. Mert 
ne feledjük, hogy Puskin épp a francia költészetet, annak egy egész korszakát bocsátotta az 
orosz múzsa rendelkezésére. Ezért verseinek francia fordítása a XVIII. századi Franciaország 
epigramma-tövises rózsaköltészetét, azt a pszeudo-egzotikus romantikát hordozza, melytől 
nagyanyáinkban összekeveredik Sevilla, Velence, a Kelet és az ősanya Görögország. Ez az 
első benyomás olyan visszatetsző, ez az elaggott kedves olyan vértelen, hogy nyomban elbá-
tortalanodik a francia olvasó. Pedig Puskin óriás, aki hazám egész költészetét tartja vállain, de 
amint fordítani kezded, költészetének lelke elillan, és csak egy kis aranyozott kalitka marad a 
kezedben. Csodálkozva fedeztem fel, hogy bármelyik verséhez nyúltam, az valamelyik francia 
költőét szólította meg bennem. Hamar világos lett azonban számomra, hogy ehhez Puskinnak 
semmi köze. Az ok nem a vélt francia áthallás, melyet ki szoktak mutatni e versekben, hanem 
hogy az adott pillanatban irodalmi emlékek hatása alá kerültem.

Nem áltatom magam fordításaim minőségével kapcsolatban. Eléggé hasonlítanak Puskinra, 
ez minden – a lényeg máshol van. Életművében elmélyedve ráébredtem, hogy annak legrejtet-
tebb zugából is az igazság szól, az egyetlen a világon: a művészet igazsága. 

Milyen érdekes volna egy eszme bolyongását száz éven át nyomon követni! Nem tréfálok, 
amikor azt mondom, a legtökéletesebb regény lenne, mert ez a minden emberi hordalékától meg-
tisztult elvontság a legélettelibb életként hatna, és mindenkinek megmutatná, hogy a szerző – 
legyen az Shakespeare vagy Horatius – értéke egyvalamiben áll: az alkotásban. Most nagyon 
időszerű emlékeztetni erre, különben – ami az irodalmat illeti – tévútra jutunk. Például az úgy-
nevezett „emberi dokumentum”, ez a már önmagában is szép bohózat, és a szociológia, mely ott 
kelleti magát a modern regényben, legalább olyan visszataszító, mint amilyen nevetséges. 

Egyáltalán nem azt akarom mondani, hogy az évszázad, amelyben élünk, az északi fény 
áttetsző hullámosságával rétegződik. Akkor vehetnénk a szép eszményét, végigkövethetnénk 
erkölcsi gyötrelmeit, és valami a kalandregénynél is mozgalmasabbat hozhatnánk ki belőle. 
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Milyen drámai Puskin életművének sorsa! Még élt, amikor a kritikus Belinszkij6 korlátolt el-
méje belekötött, hogy vitát kezdeményezzen. Képzeljék el, azt vetette a szemére, hogy Puskint 
nem foglalkoztatják eléggé a kor eseményei! A hegeli filozófia nálunk nemigen gyökeresedett 
meg. Ugyanakkor egy pillanatra sem homályosult el Puskin igazsága, mely kikezdhetetlen, 
akár az öntudat. Ellenkezőleg, úgy tűnik, csodás érzéseket kelt. Amikor a sokaságban jelen van 
az Ember, kisugárzása felér a múlt legragyogóbb elméivel. Persze a nyárspolgár szemében úgy 
tűnhet, hogy a világ egyre rosszabb lesz: az autók fárasztó zaja mindent betölt, és rettegünk 
a katasztrófától, mellyel az újságok riogatnak. Az életet szemlélő filozófus tekintete azonban 
jóindulattól csillog és észreveszi, hogy lényegében semmi nem változott: a szépet és a jót épp-
úgy becsülik, mint azelőtt. Ha az élet néha mégis komornak tűnik, annak a rövidlátás az oka. 
Akiknek van szeme a látáshoz, annak ugyanannyi felfedezést és örömet tartogat, mint a múlt 
költőinek. Valójában az a kérdés, melyik művész tudja, mintegy mellékesen, kisebb remek-
művé változtatni az életet. Hányszor ámultam el gyorsan előbukkanó és ugyanilyen hirtelen 
eltűnő színpadi jelenségek láttán. Verőfényben fürdő, széntől púpos teherautó, a tetején fekete 
arcú rakodó, élénkzöld faággal a szája szegletében. Padon szunyókáló nagydarab berlini pos-
tás, akinek kollégája előlép egy virágzó jázminbokorból, odalopódzik hozzá, és dohányt töm 
az orrába. Manöken vadonatúj ruhában – igaz, szakadt vállpánttal – a hulló levelek közt búsan 
hempereg a sárban. Nincs nap anélkül, hogy ez az erő, ez a mutatványos ihlet ne hozna létre 
valahol egy röpke előadást. Úgy vélem, hogy amit mi művészetnek hívunk, tulajdonképpen 
nem egyéb, mint az élet festői igazsága – tudni kell megragadni, ennyi az egész. Ha az élet ér-
dekes, olyan lelki állapotba kerülsz, melyben a legegyszerűbb dolgot is a maga sajátos ragyo-
gásában látod. Mész az utcán, megállsz, nézed a járókelőket, és egyszer csak észreveszel egy 
gyereket, aki elcsodálkozott valamin, amit valamikor majd felidéz, és ettől úgy érzed, cinkosa 
vagy az időnek, mert látod, hogyan gyűjti e gyermek az emléket a jövőnek, melyet már maga 
is el tud képzelni. És mily nagy a világ! Csak a lakása homályában ücsörgő nyárspolgár gon-
dolja, hogy az utazások már nem tartogatnak felismerést, pedig a hegyi szél ma is felpezsdíti 
a vért, és tisztes kalandokba bocsátkozva meghalni ma is törvénye az emberi méltóságnak. A 
költő ma is legyen szabad, ha úgy tetszik, emberkerülő és magányos – olyan, amilyen Puskin 
akart lenni száz évvel ezelőtt. Néha a legelvontabb művész is felemeli a szavát az elesettek és 
a mellőzöttek védelmében, de nem kötelessége engedni e kísértésnek. Nem. Határozottan állí-
tom, az úgynevezett társadalmi életnek és mindannak, ami honfitársaimat lázadásra késztette, 
nincs helye lámpám fénykörében, és ha nem vágyom elefántcsonttoronyra, csak azért van, 
mert beérem a tetőtérrel is.

Fordította és jegyzetekkel ellátta
Szilágyi Mihály

1 Elhangzott Párizsban, Puskin halálának 100. évfordulóján.
2 Vendée-i háború: a francia forradalom részeként 1793 márciusa és 1796 júliusa között zajlott.
3 Thomas Carlyle (1795–1881) skót történet- és életrajzíró, esszéista.
4 Vaskancellár: Otto von Bismarck (1815–1898), az erőskezű vezető, a Német Császárság első kancellárja.
5 Nyikolaj Petrovics Romanov: I. Miklós orosz cár (1825–1855).
6 Visszarion Belinszkij (1811–1848) orosz irodalomkritikus, lapszerkesztő, a művészet társadalmi elkötelezettségé-

nek propagátora.
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