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Leonid Pervomajszkij
és Zádor István
Zádor István Kossuth-díjas művész hagyatékából érdekes dokumentumot őriz
a Damjanich Múzeum: Leonid Pervomajszkij szovjet—ukrán költő 1945-ben,
„az első szabad magyar könyvnapon", Budapesten megjelent verskötetét, ame-
lyet Illés Béla előszavával az Officina adott ki. A kötetet Pervomajszkij orosz
nyelvű, ajánlása teszi érdekesebbé. A dedikáció magyar fordítása: „Zádor Ist-
vánnak, a művésznek és a derék embernek. Pervomajszkij, Budapest, 1945.
IX. 28."

Zádor István kéziratából felidézhető egykori találkozásuk is: „Illés Béla
közvetített egy meghívást Pervomajszkij szovjet-ukrán költőhöz, a Britannia
Szállóba egy tolmácsnő kíséretében ebédre, amely alkalommal egy portrérajzot
készítsek róla Illés Béla magyar nyelvű lapja részére. Beszélgetés közben vettem
észre, hogy az ő kis könyvét ugyancsak az Officina nyomda adta ki, mint az én
„Budapest — 1045" című könyvemet. Pervomajszkij benyúlt íróasztala fiókjába
és kihúzott belőle egy kéthasábos cikket, melyet előző nap küldött a Pravdának
az én könyvemről . . . szívesen ült modellt, annál is inkább, mert másnap Bécsbe
u t a z o t t . . . " Elkészült tehát a rajz, amelyet aláírásával hitelesített a költő.

A Pravdának küldött cikkben a költő Zádor István rajzalbumából írt, arról
a kötetről, amelyben 80 lapon örökítette meg a szeretett Budapest vérző sebeit,
s amelyben orosz nyelven is olvasható volt Zádor István megrázó vallomása.
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Idézzük befejező sorait: „Azért készültek ezek a rajzok, hogy a látók lássanak,
s a még érzők borzadjanak! És majd később, ha a romokat eltakarították, a ká-
rokat helyreállították, újakat építettek, s egy új, szebb, modernebb és viruló
város épül a romok helyén, mutassák meg ezek a rajzok, hogy amikor már nem
volt kétséges a háború kimenetele, a hatalom bitorlói és azok német barátai
mégis a háború prédájának dobták oda Budapestet. Ezt ne felejtsük el!"

Pervomajszkij jól ismerte tehát Zádor István könyvét, s ez magyarázza a
dedikáció szavait. De szólnunk kell Pervomajszkij további magyar kapcsolatai-
ról. Jól ismerte és szerette Petőfit, fordította is. A továbbiakat folytassuk ülés
Béla előszavával: „...Petőfi kedvéért végigtanulmányozta az 1848—49-es for-
radalom történetét, sőt a reformkorszakot is, és alaposan ismeri Petőfi vala-
mennyi jelentős kortársát... Ezt bizonyította a háború folyamán is, mikor
Nagyszalontára érkezve, tüstént Petőfi barátjának, Arany Jánosnak múzeuma
után érdeklődött. A múzeumot siralmas állapotban találta. Nagy energiával fo-
gott a széthordott kéziratok és ereklyék visszaszerzéséhez. A múzeumot 48 órán
belül helyreállította..."

Pervomajszkijt — éppen Petőfi rajongása révén — a Jászkunság vidékéhez,
népéhez is fűzi közelebbi kapcsolat. Említett, „Budapesti levél" című kötetében
jelent meg Radó György fordításában „Petőfi Sándorhoz" című költeménye,
amely a Petőfi szülőföldjeként megénekelt Kiskunsághoz közeli Kunszentmár-
tonhoz kötődik:

„Kunszentmárton. Nem jő álom szememre.
ö élt és énekelt e földön, ő!
Akadtam rútabb tájra s ennél szebbre:
Van sok város, falu, folyó, mező.

Szétlőtt, sötét házak. Nem én akartam.
És nem te dúltad fel nálunk a kertet;
De háború van. Tollam mellett kardom,
így jöttem országodba. Jönnöm kellett..."

A felszabadulás időszakára emlékezve ilyen emlékezetes találkozások teszik lí-
raibbá, teljesebbé a küzdelmes napokat.
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