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A FEKETE GYŰRŰ
Anna Ahmatova és Borisz Anrep

A „Néva-parti Kleopátra” (Olga Glebova-Szugyejkina nevezte Így Anna Ahmatovát) 
„szerelmi listája” majdnem olyan gazdag volt, mint Puskiné. Erről tanúskodnak a kor
társak visszaemlékezései, melyekben időről időre felmerül a kérdés az Ahmatova-ver- 
sek prototípusairól, vagyis arról, kik lehettek a címzettjei az egyes korszakokban ennek 
a rendkívül gazdag és bonyolult, modern értelemben vett szerelmi költészetnek. Ah
matova líráját indulásától, az 1910-es évektől kezdve a „szerelmi emlékezet” élteti: ak
kor születik a vers, mikor a szerelmi kapcsolat véget ért vagy már eleve arra volt ítélve, 
hogy sohase teljesedjék be. így ír erről az Arcomról a mosoly kezdetű, korai ver
sében:

„Ma egy reménnyel kevesebb lett, 
s eggyel több ének a világon.
Nem bánom, mi sÁr énekemben, 
nevessék, szidják -  arra szántam.
Megfulladnék a tűrhetetlen, 
szerelmes, fojtó hallgatásban!”

(Rab Zsuzsa fordítása.)

A vers tehát a szerelem örökkönvalóságát tartja fenn, s talán ezzel magyarázható, 
hogy Ahmatova verseiben több évtizeden keresztül újra és újra felbukkan az aktuális 
szerelem mellett a régi szerelmek emléke is. Mintha nem is létezne a feledés, ami a 
köznapi életben gyógyírt ad a szenvedésre: a „holnaptalan életben”, ahol „minden szó áru
lást sejtet” (lásd a Gránit című verset), a szerelem az örök jelen.

Ahmatova egyik legnehezebben megfejthető műve a POÉMA HŐS NÉLKÜL (TRIPTI
CHON), melyen több mint húsz évig -  1940-től 1962-ig -  dolgozott. Miután befejezte, 
kommentárokat készített hozzá, sőt tervezett egy másik poémát is, melyben, úgy
mond, „meg fogja magyarázni” a poéma mai olvasójának a nehezen értelmezhető ré
szeket. Hiszen a poéma, ahogy az első rész címe is mutatja, PÉTERVÁRI elbeszélés 
1913-ból, Ahmatova ifjúságát, fénykorát, a korszak „karneválját-haláltáncát” idézi fel, 
egy letűnt világot, amely a szovjet értékrend szempontjából eleve bűnös, dekadens, 
burzsoá fertőnek tekinthető. A poéma egyik talányos alakja a Vendég ajövőből, kinek 
egyik modellje a kortársak visszaemlékezései és Ahmatova rejtjelezett megjegyzései 
szerint is a brit filozófus, Sir Isaiah Berlin. Berlin mint diplomata 1945 novemberében 
látogatta meg Ahmatovát Leningrádban, a Fontannij Domban, ahol végigbeszélgették 
az éjszakát. Az iránta táplált plátói szerelem jóformán haláláig kísértette a költőnőt, 
jelen van még az 1960-as években írott verseiben, így például az Éjféli VERSEK-ben 
is. Dalos György dokumentumregénye, a VENDÉG A JÖVŐBŐL Ahmatova és Berlin 
kapcsolatát, valamint annak valós és képzelt következményeit hitelesen tárja fel. Vi
szont Ahmatova „szerelmi emlékezete” korántsem olyan egysíkú és szegényes, hogy
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költészetében mindenkor csupán egyetlen életbeli előképre vagy a csupasz életrajzi 
tényekre szorítkozzék. Szent-Péterváron a múlt évben jelent meg Emma Gerstejn 
(1903) Emlékezések című, nagy vihart kavart könyve, melyben a szerző, a kitűnő iro
dalomtörténész, Lermontov-kutató, Anna Ahmatova és Nagyezsda Mandelstam ba
rátnője új, izgalmas, eddig ismeretlen adatokkal szolgál a korról, s amellett találó, no
ha nem mindig hízelgő jellemzést ad kortársairól, valamint új értelmezési lehetősé
geket kínál egy-egy Ahmatova-, illetve Mandelstam-szöveghez. Emma Gerstejn a poé
ma írása idején közeli kapcsolatban volt Ahmatovával és fiával, Lev Gumiljovval. 
Könyvében Gerstejn is kitér a Vendég a jövőből rejtélyére. Jó filológus lévén, fejtege
téseit azzal vezeti be, hogy a Vendég a jövőből a Poéma hős NÉLKÜL-ben szintetikus 
alak, különféle prototípusok összessége. Három lehetséges prototípust említ: 1. Vla
gyimir Garsin orvosprofesszort, akivel Ahmatova 1939-ben ismerkedett meg, és 1944- 
ben, mikor visszatért a taskenti evakuációból, hozzá szeretett volna menni felesé
gül, de Garsin időközben másba lett szerelmes, és szakított vele. Gerstejn tanúbizony
sága szerint Ahmatova 1944-ben kihúzta a poémából a rá vonatkozó részek többségét, 
megváltoztatta a poéma ajánlását, amely eredetileg így hangzott: „A városnak és ba
rátomnak.” Természetesen a szakítás után a „barátom” szót törölte belőle. 2. Sir Isaiah 
Berlint; a vele való találkozás élménye -  véli Gerstejn -  más versekben, mint például 
a ClNQUE-ben és a VIRÁGZIK A CSIPKEBOKOR versciklusban jobban tükröződik, mint 
a poémában. 3. Borisz Anrepet; Gerstejn szerint sokkal inkább valószínű, hogy ő a 
„tükrökben megjelenő ember” prototípusa, a „kék szivarfüst” motívuma is inkább őt, mint 
Berlint idézi. Miután a POÉMA hős NÉLKÜL első részének Az 1913-AS ÉV a címe, Ah
matova viszont csak 1914 végén ismerkedett meg Anreppel -  ugyanis a férfi akkor 
tért haza Párizsból Pétervárra -, Anrep jelképesen szintén a jövőből érkezett vendég
nek tekinthető. Ezenkívül a poéma harmadik ajánlása nemcsak Berlinre, de Anrepre 
is utalhat a gyűrű képe okán: az éjjeli látogató „nem orgonaágat, gyűrűt, nem édes fo
hászkodást” hoz, hanem pusztulást.

Ki volt Borisz Anrep? S miért tekinti ennyire fontosnak Gerstejn a gyűrűmotívumot?
Borisz Vlagyimirovics Anrep (1883-1969) először jogot tanult a pétervári egyete

men, tűrhető verseket írt, melyek megjelentek a pétervári irodalmi folyóiratokban, 
majd végül jelentős mozaikművész lett belőle. Képzőművészeti tanulmányait Párizs
ban végezte, ahol már az 1910-es években volt műterme. 1914-ben, mikor hadköte
lezettsége miatt vissza kellett térnie Pétervárra, ismerkedett meg Ahmatovával barátja, 
a költő és kritikus Nyikolaj Nyedobrovo (1882-1919) révén. Nyedobrovo szerelmes 
volt Ahmatovába, erről több levelében is írt barátjának. Ahmatova élete végéig meg
őrizte őt emlékezetében, nemcsak a szerelmi epizód és az egymáshoz írott versek miatt, 
hanem főképp azért, mert a fiatal kritikus korai költészetéről írott cikkét még a hat
vanas években is a róla szóló legjobb írásnak tartotta. Nyedobrovo a többi kritikussal 
ellentétben észrevette Ahmatova szerelmi lírájának keménységét s a mögötte rejlő 
szenvedést. Anrep rögtön megismerkedésük után a frontra ment, csak 1915-ben ta
lálkoztak újra, mikor a hadseregben rövid eltávozást engedélyeztek neki. Ekkor a kö
vetkező, egyszerre megható és kissé szentimentális jelenet játszódott le közöttük: An- 
rep átadja megőrzésre Ahmatovának egyik poémája kéziratát, melyet a szerelmes 
asszony egy selyemzacskóba varr be, s ígéri, hogy visszatéréséig hűségesen őrzi. 1915 
és 1917 között Ahmatova több verset ír hozzá. 1916-ban Anrepet külügyi szolgálatra 
Angliába küldik, előtte hosszabb időt tölt Péterváron. Sokat találkoznak Ahmatovával, 
éttermekbe, kávéházakba, baráti összejövetelekre járnak együtt. Anrep kapcsolata
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Nyedobrovóval hűvösebb lesz, ám a volt barát J udit című új drámája felolvasására 
mind Ahmatovát, mind Anrepet meghívja Carszkoje Szeló-i házába. A felolvasás alatt 
egymás mellett ülnek, és Ahmatova észrevétlenül odacsúsztat Anrepnek egy gyűrűt. 
Ez a gyűrű a híres-nevezetes fekete gyűrű, melyet Ahmatova több versében megörökí
tett. Tatár nagyanyja adta neki ajándékba, hogy vidámabb és boldogabb legyen az éle
te. A kis aranygyűrűt fekete tűzzománccal a közepén, melyet egy briliánskő díszített, 
Ahmatova talizmánnak, a legfontosabb tárgynak tekintette életében, titokzatos erőt 
tulajdonított neki. Kapcsolatuk történetét Borisz Anrep 1966-ban, Ahmatova halála 
után írta meg Gleb Sztruve, az emigráns irodalmár és Ahmatova párizsi kiadója ké
résére. Anrep visszaemlékezései szerint tehát a gyűrű átadása kapcsolatuk csúcspontja 
volt. A Carszkoje Szeló-i házban Ahmatova azt suttogta neki: „ez a gyűrű mindig meg 
fogja védeni önt”. Szerelmese viszonzásul egy fakeresztet ajándékoz Ahmatovának, 
amely föltehetőleg a háború alatt egy szétrombolt galíciai falu templomából került 
hozzá. Ez a kereszt szintén több Ahmatova-versben szerepel. Anrep is ír néhány verset 
szerelméhez, miután visszamegy Angliába, ám a történelmi események hatása alatt 
úgy határoz, hogy többé nem tér vissza Oroszországba. Ahmatovával levélben közli 
ezt a szándékát. Emigrálása előtt azonban egy rövid időre, 1917-ben ellátogat Orosz
országba, hogy búcsút vegyen barátaitól s így Ahmatovától is. Búcsújuk idején újból 
szóba kerül a gyűrű szerelmeseket összekapcsoló varázsereje -  Anrep egy aranyláncon 
hordja a nyakában -, noha Ahmatova kétségbeesetten bizonygatja, ők már soha többé 
nem látják egymást. Mire Anrep magabiztosan azt válaszolja: „visszatérek, hiszen ve
lem van a gyűrűje!”. A polgárháború idején még váltottak egymással néhány levelet. 
Borisz Anrep Gumiljov halála után (1921) hívja Ahmatovát, menjen ki hozzá, élelmi
szercsomagot küld neki, de a költőnő egy rövid köszönőlevélben csak az utóbbira 
reagál.

Borisz Anrep nem írt többet Ahmatovának, mert félt, hogy az egyre szigorodó szov
jet rezsimben levelei árthatnak neki. Megházasodik másodszor is (első feleségétől köz
vetlenül a forradalom után vált el), egyre sikeresebb mozaikművész, műterme van 
Párizsban és Londonban, több megrendelést kap Franciaországban, Angliában és í r 
országban. Megbízzák a londoni National Gallery előcsarnoka mozaikpadlójának el
készítésével is. Ekkor ju t eszébe ifjúkori barátja, a már említett Nyedobrovo ötlete még 
1914-ből, hogy mozaikban ábrázolni kellene a művészet világát és a mozaik közép
pontjába Ahmatova portréját helyezni s ily módon szabálytalanul szép, titokzatos arc
vonásait megörökíteni. Anrep a londoni mozaikpadlón megvalósítja barátja elképze
lését. Ahmatova fekete gyűrűjének sorsa ugyanakkor tragikus fordulatot vett: miután 
az aranylánc elszakadt, Anrep a gyűrűt egy kis ezüstdobozba tette londoni műtermé
ben. A ii . világháború idején a műtermet bombatalálat érte, és a gyűrű elkallódott a 
romok között. Anrepben a gyűrű elvesztése után gyakran felrémlett, mit mond majd 
Ahmatovának, ha újra találkoznak: bűntudat és lelkiismeret-furdalás gyötörte nem
csak a fekete gyűrű miatt, de amiatt is, hogy Ahmatovát magára hagyta.

Az 1960-as évektől kezdve rendszeresen olvasta Ahmatova verseit az emigráns fo
lyóiratokban. Nagy hatást gyakorolt rá a Rekviem. Megismerkedik és levelezést folytat 
Gleb Sztruvéval, akinek Oroszországba utazó ismerőseivel 1962-ben először küld üd- 
vözletet Ahmatovának. 1963 februárjában végre rászánja magát a levélírásra, s leve
lében elküldi Ahmatovának egyik mozaikja reprodukcióját. Levelére nem kap választ.

1965-ben, mikor megtudja, hogy Ahmatovát Oxfordban díszdoktorrá avatják, nem 
akar beállni a rajongók táborába, inkább Párizsba megy, ahol amúgy is fel kell számol
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nia műtermét, mert szívrohama miatt nem tudja folytatni a nehéz fizikai munkával 
járó mozaikkészítést. Különben is félt az öreg Ahmatova látványától, olyannak akarta 
megőrizni emlékezetében, mint amilyen fiatal korában volt, utolsó találkozásukkor, 
1917-ben. Ahmatova Oroszországot testesítette meg a számára, nem akarta elveszíteni 
ezt az illúziót, s ráadásul szorongott a fekete gyűrű elvesztése miatt is. Párizsban azon
ban, mikor éppen műtermében tett-vett, egyszer csak megszólalt a telefon: egy férfi
hang közölte vele oroszul, hogy Ahmatova Párizsba érkezett, és szeretne vele találkoz
ni. Majd a költőnő átvette a kagylót, s azt mondta, jöjjön el hozzá a szállodájába, de 
most azonnal. Anrep megijedt, és estére halasztotta a találkozást. A szívbeteg öregem
ber egyszerűen rettegett a viszontlátástól; hiszen negyvennyolc éve nem látták egy
mást, nem tudta, hogyan kezdje el vele a beszélgetést, s különösen félt attól, mi lesz, 
ha Ahmatova rákérdez a gyűrűre. A szállodába küldetett egy rózsacsokrot, Ahmatova 
kedvenc virágát, majd megjelent a megbeszélt időpontban. Ahogy belépett a szobába, 
egy méltóságteljes, testes hölgyet látott a fotelben ülni; mint később elmondta, ha az 
utcán találkozik vele, nem ismerte volna fel. Inkább II. Katalin cárnőre emlékeztette, 
mint a fiatal Ahmatovára. Mindkettőjük arcára fagyos mosoly ült ki, és sehogy sem 
akart elindulni a beszélgetés. Anrep gratulált az oxfordi ünnepség alkalmából, mire 
Ahmatova epésen megjegyezte: „Tudja, Borisz Vasziljevics, olyan volt, mintha a saját 
temetésemen vettem volna részt.” Majd szóba került az irodalom, a fiatalkori barát, 
Nyedobrovo, de a beszélgetés kényszeredettsége nem akart oldódni. Anrep nem tu
dott másra, csak az elveszett gyűrűre gondolni. Noha Ahmatova megemlítette 1916-os 
találkozásukat, a fekete gyűrűről nem szólt egy szót sem. Anrep szerint Ahmatova na
gyon várt volna valamit, netán néhány közvetlen, kedves, emlékező emberi szót, ám 
erre ő zavara miatt képtelen volt. Búcsúzáskor hirtelen feltörő érzései folytán meg
csókolta, ám Ahmatova hideg maradt, nem viszonozta a csókot: „Azért írjon néha, 
legalább újévre!” -  ezek voltak az utolsó szavai. Anrepet, ahogy visszaemlékezésében 
írja, találkozásukkor az is feszélyezte, hogy a két egymásba nyíló szoba ajtaja mindvé
gig nyitva volt, s a másik szobából időről időre neszezés szűrődött át. Valaki tehát ki
hallgatta -  lehet, hogy hivatalból -  utolsó beszélgetésüket. A fekete gyűrű történetét 
Borisz Anrep a következő mondatokkal fejezi be: „Ahmatova 1966. március 5-én hunyt 
el Moszkvában. Végtelenül szomorú vagyok, és nagyon szégyenlem magam. ”

A fentiek ismeretében felvetődhet a kérdés: az 1963-ban íródott Éjféli versek 
„szerelmi emlékezetében” csak egyedül és kizárólagosan az Isaiah Berlin-élmény idé- 
ződik fel, ahogy ezt többen feltételezik? Hiszen Borisz Anrepet, aki szintén Angliában 
élt, éppúgy „hullámok” választják el a versek lírai hősnőjétől, éppúgy „más-más városban” 
élnek, s lehet, hogy éppen a fekete gyűrű „zománca” veri vissza az arcot. Hiszen Ah
matova hosszú évek után 1962-ben kapott először életjelt ifjúkori szerelmétől, majd 
1963 elején egy levelet is. A levelet végül is megkapta, utolsó találkozásukkor ezt el
mondta Anrepnek. Azt hiszem, bármennyire vonzók is a prototípusokkal kapcsolatos 
találgatások, Ahmatova kései szerelmes verseinek „titka” ennél jóval bonyolultabb. 
O tényleg „a szerelembe emigrált” (Halasi Zoltán), megalkotva az élet és a művészet olyan 
szimbiózisát, melyet felfejteni lehetetlen, s talán nem is szükséges ahhoz, hogy értsük 
és megéljük ezeket a verseket. A legenda azonban más, így az Ahmatova-B erlin-, Ah- 
matova-Anrep-szerelem története is: önálló életet él, egyre terebélyesedik, s végül az 
orosz irodalomban oly gyakori irodalmi mítosszá válik, melyben inkább fölsejlik a szá
zad emberi arca, mint a korrekt történelmi munkák sorozatában.


