
Nem akarom, hogy hamvasszanak, és nem akarok sírkövet, se más hasonlót. Ha lehet
valami csöndes helyet találni – tedd meg. Tudod, mennyire utálom a zajt.

Ha bármelyik barátom szeretne egy-egy könyvet választani, hogy emlékezzen rám
– tégy belátásod szerint.

A kéziratokat egyszerûen rád hagyom.
Azt hiszem, a ruháim ügyében legjobb, ha mindent L. M.-re bízol.
A báránygyapjút add Brettnek, kérlek, és a fekete rókaprémet is.
Szeretném, ha Anne-é39 lenne a virágos stólám; úgy tetszett neki. De ahogy gon-

dolod.
Jeanne-é legyen a zöld kô.
Lawrence-é újra a kis aranytál.
Ami Chummie után maradt, mind add át Papának.
Talán addig lesz valamim, ami tetszene Chaddie-nek; most semmi sincs – hacsak

nem a kínai szoknyám.
Gondoskodj róla, hogy Rib tiszteletben öregedjen meg, és ne hagyd elkallódni a

bronzmalacomat. Szeretném, ha Veráé40 lenne.
Ez minden. De ne hagyd, hogy bárki gyászoljon. Úgysem lehet mit tenni. Azt hiszem,

meg kellene újra nôsülnöd, és legyenek gyerekeid. Ha úgy lesz, a gyöngyházas gyûrût
add a kislányodnak.

Örökké a te
Wiged.

K. Mansfield Murry (a biztonság kedvéért).
(Folytatása következik.)
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Leonard Woolf bemutatását alighanem
mindenütt azzal kezdik, hogy ô volt Vir-
ginia Woolf férje. Hogy ezt további mon-
datok is követhetik, az leginkább azért
van, mert Leonard Woolf hosszú élete so-
rán nemcsak számos és jelentôs esemény
résztvevôje volt, hanem mert ezt jól meg
is írta. Autobiográfiája, mint minden ön-
életrajz, életének megalkotása is, amely 
a folyamatosan pergô idôben e nélkül a
munka nélkül csak szétesô esetek reflek-
tálatlan sora volna. Az átgondolt és meg-
formáltan elbeszélt történések ezáltal vi-

szont valódi és érdekes életté, mások szá-
mára is fölfogható élménnyé lettek.

Leonard Woolf 1880-ban született te-
hetôs, de az apa korai halála miatt elsze-
gényedett viktoriánus zsidó családban, s
kiváló iskoláztatásban volt része. Camb-
ridge az a hely, ahol az életét nagyban
meghatározó baráti kapcsolatai létrejön-
nek, s késôbb az egyetemen kialakult em-
beri közelségek, barátságok és eszmecse-
rék igénye teremti meg az 1910-es évek-
ben azt a Bloomsbury-kört, amelynek oly
nagy szerepe volt a viktoriánus világ intel-

39 Anne Estelle Rice festô, KM barátnôje.
40 Jeanne, Vera, Chaddie: KM testvérei. „Chummie” a háborúban elesett Leslie öccsük beceneve volt.



lektuális szétrobbantásában. Virginia és
Leonard Woolf mellett itt most sorolni le-
het az olyan, késôbb világszerte ismert-
té lett neveket, mint az esszéíró Lytton
Strachey, a regényíró R. M. Forster, a fes-
tô Vanessa Stephen vagy a közgazdász
John Maynard Keynes stb. No de mind-
ezt a Holmi olvasói nélkülünk is tudják.

Leonard Woolf évtizedekig e szoros
baráti körben él és dolgozik mint szer-
kesztô, kiadó, politikai író és tanácsadó.
Mindezt megelôzôen van azonban egy ki-
térô az életében: az egyetem után hét évig
gyarmati tisztviselôként szolgál a száz év-
vel ezelôtti Ceylonban. Ez nagy élmény
számára, s a Brit Birodalom privilegizált,
huszonévesen már egy provinciát irányí-
tó tisztviselôjeként válik a gyarmati rend
kritikusává. Mesteri leírásokkal érzékelte-
ti ezt a folyamatot. Eltûnôdik azon, hogy
a birodalom bárdja, Kipling, írásaiban hû-
en tükrözte-e a brit gyarmatosítók hét-
köznapjait, vagy inkább azok utánozták
Kipling hôseinek gesztusait, magatartá-
sát. Hangsúlyozza, hogy Ceylon gyarma-
ti igazgatása nem volt rendôrállami jelle-
gû. Katonát vagy rendôrt szinte látni sem
lehetett. Jellemzô – a sok közül, amelyrôl
beszámol – az az eset, amikor egy alka-
lommal vallási ünnepet kellett felügyel-
nie. A dzsungel közepén lévô szent hely
sajátos módon egyszerre volt zarándok-
helye a szingaléz buddhistáknak és a cey-
loni tamilok mellett az indiai szubkonti-
nensrôl érkezô hinduknak is. A nagy tö-
meg, a járványveszély, az ellátás valami-
féle biztosítása stb. indokolta a két hé-
tig tartó ünnepségek felügyeletét. Ezzel
egyedül ôt bízták meg bármiféle személy-
zet vagy fegyveres kíséret nélkül. Minden
illetékes s, mint írja, ô maga is biztos volt
benne, hogy egy szál angol tisztviselô je-
lenléte elegendô a rend fenntartásához.
Így is volt. A birodalmi tudat, annak ter-
mékeként pedig a brit gentleman ren-
díthetetlen önbizalma s az akkor még lo-
jalitást kiváltó, kétségbevonhatatlannak

tetszô fensôség erôsen elgondolkodtatta. 
Az egyébként varázslatos Ceylon ugyanis
gyarmati mindennapjaiban éppen nem
volt mesevilág a helyiek közt napi tizen-
négy–tizenhat órát dolgozó, bírói, rend-
ôri, adminisztrátori feladatokat ellátó fia-
talember számára.

A lóvontatás sebességével trappoló
Angliából a cammogó ökrök hazájába, a
trópusi tempójú Ceylonba jut, hogy majd
már a pöfögô s egyre zajosabb, zaklatot-
tabb életet is jelzô automobilok közé ke-
rüljön vissza Londonba az elsô világhábo-
rú elôtt. Biztos benne, hogy hamarosan
Ceylon kormányzója lehetne, de benyújt-
ja lemondását. Az ezzel kapcsolatos s a
memoárba iktatott, a kor stílusában író-
dott többszöri levélváltás egyenesen fan-
tasztikus. A magas hivatal – úriemberek
egymás között – Woolf helyett aggódik a
karrierjéért.

Leonard Woolf azonban összeköti éle-
tét Virginia Stephennel, s az anyagi gon-
doktól mentes élet helyett a tobzódó in-
tellektuális életet választják. Akkor még
nem tudhatják, hogy egy rövid évtized
múlva Virginia Woolf könyvei majd gaz-
dagodást jelentenek. Miként azt sem sejt-
hették, hogy a fillérekért vásárolt s ket-
tejük által kézzel mûködtetett nyomdai
eszközök, az általuk Hogarth Press néven
alapított kiadó jövedelmezô vállalkozás
lesz. A saját s az olvasók elôtt akkor még
ismeretlen baráti kör, T. S. Eliot, E. M.
Forster, Katherine Mansfield, no meg az
akkor még Bécsben rendelô doktor, Sig-
mund Freud könyveit adják ki.

Mindemellett Woolf hamarosan beke-
rül a politikai életbe, Beatrice és Sidney
Webb baráti társaságába. Hosszú idôre a
Fabiánus Társaság titkára, majd évtizede-
kig a Labour Party két tanácsadó testüle-
tének, a birodalmi és külügyi bizottság-
nak a mindenese. Élete a Parlament szo-
báiban, különbözô szerkesztôségekben –
de persze leginkább a Bloomsbury-kör 
alkotó társaságában zajlik. Virginia Woolf
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mindig intenzív, mindig tragédiával fe-
nyegetô, majd ismerten öngyilkosságba
forduló élete miatt magánélete amúgy is
feszültségekkel teli, s ezt a két világhábo-
rúban való aktív politikai részvétel még
zajlóbbá teszi.

Az angol politikai és szellemi élet sok
kiválóságával kerül kapcsolatba. Balolda-
li érzelmû emberként kritikusa annak az
úri világnak, amelybe pedig születése óta
beletartozik. Mindig igyekezett távol tar-
tani magát az exkluzív kluboktól, de pozi-
cionáltsága miatt egyszer aztán mégiscsak
tagja lett az Athenaeumnak. Szarkasztiku-
san jegyzi meg, hogy e tagságot csak arra
használta, hogy évente hat-hét alkalom-
mal, ha útja éppen arra vezetett, s a szük-
ség úgy hozta, akkor a roppant elôkelô
Athenaeum vizeldéjét vette igénybe. Évi
huszonkét aranyért.

Tucatnyi könyvet írt a politikáról, de
mindezt, akárcsak az évtizedeken át tartó,
rengeteg idôt és energiát emésztô politi-
kai tanácsadást visszaemlékezésében vég-
sô soron meddô s hiábavaló vállalkozás-
nak ítéli. Ezzel szemben azt, hogy balolda-
li aktivistaként bányászoknak, munkások-
nak rengeteg elôadást tartva bebarangol-
ta azt az Angliát, amelyet Bloomsburybôl
nem ismerhetett meg, élete nagy szeren-
cséjének tartja.

Van tehát mirôl írnia. S mivel körülöt-
te mindenki naplót ír, s önéletrajzként
többnyire meg is szerkeszti életét, nem
csoda, hogy aztán egyszer ô is nekilát e

feladatnak. Hogy mindezt már életének
nyolcvanas éveiben teszi, töretlen ener-
giával s lebilincselô színességgel, az ritka
teljesítmény. Leonard Woolf a nagy idôk-
rôl, nagy emberekrôl nagy tehetséggel és
a nagy drámákról sztoikus méltósággal
számol be. Abban az évben halt meg, ami-
kor munkájának utolsó kötete is napvilá-
got látott.

Elôször az 1960-as években jelentek
meg önéletírásának kötetei a Harcourt
Brace Jovanovich kiadónál, sorrendben a
következô címekkel: SOWING – VETÉS (1880–
1904), GROWING – NÖVEKEDÉS (1904–1911),
BEGINNING AGAIN – ÚJRAKEZDÉS (1911–
1918), DOWNHILL ALL THE WAY – A LEJTÔ

LEGALJÁIG (1919–1939), THE JOURNEY NOT

THE ARRIVAL MATTERS – AZ ÚT A FONTOS, NEM

A MEGÉRKEZÉS (1939–1969).

Nem tudom, kell-e indokolni, hogy a sok
száz oldalból miért az itt közölt részt vá-
lasztottam. Azért adódott így, mert egy ta-
nulmánykötet vitáiban éppen a globális
civilizációs folyamat, a birodalom és a há-
ború kérdésével foglalkoztunk, s érdekes
volt olvasni, hogy az elsô világháború
elôtt az európai értelmiségiek mennyi-
re önfeledten nem gondoltak arra, hogy 
az akkori globálissá és civilizálttá lett vi-
lágban ôk maguk is egymásnak eshetnek,
éppúgy, mint a civilizálatlan, állítólag bar-
bár népek. Régen volt? Igaz se volt?
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