
H. F. Peters:
Lou Andreas-Salomé (Egy
rendkívüli asszony élete)

Nõk, akiket különleges, híres és hír-
hedt férfiak szerettek, mindig is
nagy érdeklõdésre tartottak számot.
Hiszen már önmagában az a tény,
hogy valakinek a kezét megkérte
Nietzsche, azt az elõfeltevést érleli
meg bennünk, hogy az illetõ bizo-
nyára különleges nõ lehetett. Ha
még hozzátesszük ehhez Rilke ra-
jongó szerelmét, Paul Reé filozófus
öngyilkosságát, Wagner, Wedekind,
Freud rajongó �barátságát� � és még
sorolhatnám a kisebb-nagyobb ne-
veket, akik mind birtokolni akarták
ezt a nõt �, akkor bizonyára nem
gondolhatunk mást, mint hogy a
végzet asszonyával van dolgunk.

A legendákhoz képest Peters élet-
rajzi írása tárgyilagosabb, emberibb
képet szándékozik rajzolni. Persze
tudjuk, tény mint olyan bajosan léte-
zik, ám a szerzõ, mivel tisztában van
ezzel, nem is tart igényt Lou Salomé
egyetlen és hiteles életrajzának meg-
írására. Mégis nagyon meggyõzõ a
könyv. Peters többféle forrásból dol-
gozik, egyeztet, bírál, találgat. Leve-
lek, Lou Salomé visszaemlékezései
és barátai vallomásai alapozzák meg
az életrajzot. Ahol bizonytalan, jel-
zi: vajon baleset következtében ve-
télt el Lou, vagy orvos szeretõje vet-
te el a magzatát? A mai napig nem
tudja például senki azt sem, mi tör-

tént Nietzsche és Lou elsõ kettesben
töltött kirándulása alatt, ahonnan a
filozófus teljesen megváltozva érke-
zett meg, és élethossziglan emleget-
te: �Életem leggyönyörûbb álmát
önnek köszönhetem.� Ebben a té-
mában Lou hagyatéka is szûkszavú:
�Hogy megcsókoltam-e Nietzschét
a Monte Sacrón � arra már nem em-
lékszem.� Mindenesetre tucatnyi
akaratlan hódítás és egy házasságkö-
tés után, harmincas évei elején Lou
Salomé bizonyíthatóan szûz � mi-
közben élete botránykõnek számít.

Egyébként Peters igen alapos
munkát végez. Néhol szinte percrõl
percre követi a hölgy életét. Szeren-
csére az életrajz mégsem fullad
szõrszálhasogatásba, mert ahol erre
forrás kínálkozik, ott regényszerû
írásmódban idéz fel egy-egy jele-
netet, szóváltást. A stílust színesítik
még az esszéisztikus korrajzok és
környezetfestések, amelyek azonban
kissé túl patetikusak. Mindenesetre a
könyv leköti az olvasót, Lou Salomé
megdöbbentõ személyisége ugyanis
elfeledteti a zökkenõket. Nem túl-
zás, az életrajz ab ovo, a kislány mag-
zatkoránál kezdõdik, és a vele érint-
kezésbe kerülõ férfiak mentén halad
tovább: apa, gyerekkori szerelme
nyolcéves korában, majd az elsõ
meghatározó férfibarátság, amely há-
zassági ajánlattal végzõdik: Hendrik
Gillot holland származású lelkész.
Néha az embernek az az érzése,
hogy nem is Loura megy ki a játék,
hanem az összetört szívû hírességek
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bemutatására, de ez nem olyan nagy
baj, legalább Nietzschérõl is megtud
az ember egy-két apróságot� Elhí-
resült a Nietzsche�Paul Reé�Lou
Salomé �szentháromság�. A három
barát azt tervezte, hogy Bécsben kö-
zös háztartásban fognak élni és ta-
nulni. Természetesen a terv szóbe-
széd tárgya lett, hiszen mi mást gon-
dolhattak ebbe bele a kortársak,
mint háromszemélyes vadházassá-
got � és ez alól bizony Nietzsche
sem volt kivétel! Végül a két filozó-
fus vetélkedése és Nietzsche ráme-
nõssége miatt nem valósult meg a
terv, Lou Reével élt egy háztartás-
ban egészen házasságáig. Salomé
nem akart férjhez menni. Nem tud-
juk, Carl Andreas miért kereste fel
Lout elõször, de egyszerûen beko-
pogott az ajtaján. Lou a Visszatekin-
tésben leírja, hogy azért mondott
igent a férfinak, mert az öngyilkos-
ságot kísérelt meg. A házasság azon-
ban csak formálisan létezett, mert
ezzel a lépéssel a férfi örökre el is ve-
szítette az asszonyt, aki korlátlan
szabadságot harcolt ki magának. 

Nem tudni, ki nyerte el elsõként
Lou szerelmét. A Visszatekintés alap-
ján Rilkét hihetjük a szerencsés-
nek (?). Peters azonban két másik
urat tart valószínûbbnek, Szavelijt,
az orosz nemest, vagy Dr. Friedrich
Pinelest, aki hét évvel volt fiatalabb
Lounál, és akivel igazi vadházasság-
ban élt. Nemigen lehet eldönteni,
szerencsés vagy szerencsétlen volt-e
az, aki beleszeretett Lou Saloméba.

Aki találkozik Louval, kilenc hónap
múlva világra hoz egy könyvet,
mondta egyik barátja, de tény az is,
hogy a legtöbb férfi sosem heverte
ki a szõke, kék szemû, vasakaratú,
rendkívüli szellemû nõvel való talál-
kozást. Ha Lou Salomé nem lett
volna annyi híres férfi szerelme, va-
lószínûleg akkor is számon tartaná
az utókor írónõként és az egyik elsõ
nõi pszichoanalitikusként. Ha vi-
szont Lou Salomé nem lett volna,
akkor tucatnyi férfi életmûve lenne
jelentõsen kurtább.
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A magyar kulturális élet egyik leg-
fontosabb eseménye, az Ünnepi
Könyvhét egyelõre rácáfolni látszik
azokra a pesszimista jóslatokra, ame-
lyek az igényesebb szépirodalom ol-
vasótáborának ijesztõ fogyatkozását
prognosztizálják. Bár a fõszerep
minden évben az aktuális sikerköny-
veké, a kiadók, érthetõ okokból, ez
alkalomra idõzítik a kortárs magyar
irodalmat bemutatni hivatott gyûj-
teményes kötetek megjelentetését.
A Körkép címû prózaantológiát már
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