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A Dosztojevszkij Múzeumban, Fjodor Mihajlovics utolsó otthonában 

járunk, az illő templomi áhítattal, szobáról szobára, és miközben az 

autók zúgását hallgatom, ahogy végighajtanak a Kuznyecsnijen két 

emelettel lejjebb, irodalomtörténészként ezer kérdés vetődik fel bennem 

(nyomasztó volt-e, amikor nem voltak még autók, és éjjelre, néhány 

órára egészen elcsendesedett ez az utca? ha nem ment az írás, nézegette-

e Fjodor Mihajlovics az Emsből hozott képeslapokat és emlékkártyákat, 

visszavágyva fürdőzéssel és gyógyulással töltött nyarak nyugalmába? 

kizökkentette-e gondolatmenetéből a konyhai ingaóra kondulása? az 

éledő hajnali piac hangjairól jutott-e eszébe, hogy eleget dolgozott már? 

mikor megadta magát, ágyába zuhant, állig pokrócába burkolózott, és 

kabátját a fejére húzta, zavarta-e az erősödő ordibálás zaja? rövid 

pihenőjének véget vetett-e, ha a gyerekszobából a hintalovacska 

nyikordulását hallotta? epilepsziás kisfia, Aljósa halála után nem éppen e 

nyikordulásnak a hiánya mardosta-e a lelkét, és végzett vele? és mit 

szólna, ha körülnézhetne ebben a lakásban ma? mit gondolna az 

emberekről, akiket az ablakon át megpillantana?), aztán a kérdések 

válaszok hiányában benyomásokká, majd kijelentésekké lesznek, 



ámde, azonban, csakhogy, viszont 

az utcára kiérve, a múzeumból távozván egyből a csúszós latyakot és a 

koszos tócsákat kerülgető, mégis nagy lendülettel közeledő, az útjukba 

állót akár felöklelni is készen közlekedő nőkkel találkozunk: anya és 

lánya, formálódik az újabb ellenőrizetlen megállapítás, véletlenül sem 

irodalomtörténészként, csakis hőbörgő magánemberként bennem, 

éppen azt mondja az idősebbik a fiatalabbiknak, feltételezhető leányának 

a vélt édesanya: „Деньги всё”, vagyis, kézenfekvőnek tűnő (de 

kontextustól függően nem feltétlenül helyénvaló) fordításban, „a pénz 

minden”, és az elmélkedésemet elsőre még alátámasztani látszó spontán 

szocreál túladagolása végül kizökkent magabiztosságomból, 

a franc tudja, min ment keresztül Dosztojevszkij, még ha biztosan fájt is 

neki, ami fájt, kimerítette a nem-alvás, és Aljósa elvesztése után átjárta a 

gyász, a franc tudja, mi mondatja ma egy bizonyos pétervárosi 

asszonnyal, véletlenül sem „a pétervári asszonnyal”, még csak nem is az 

általánosítást csalfán kerülő, jelzett személyt mégiscsak, csakazértis, 

akárhogyan is, de a kategóriáját képviselőnek bemutató „egy pétervári 

asszonnyal”, hogy a pénz minden, még ha a sztereotípiák sugallnak is 

ezt vagy azt. 

 

 


