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Alexandr Szergejevics Puskin 

Jevgenyij Anyegin 

HETEDIK FEJEZET 

Moszkva, hazánk kedves leánya, 

Hozzád hasonlót hol lelek? 

                                          (DMITRIJEV) 

Lehet Moszkvánkat nem szeretni? 

                                          (BARATINSZKIJ) 

Moszkvát leszólni! Künn világot láthatunk! 

S hol jobb? 

                            Hol nem vagyunk. 

                                          (GRIBOJEDOV) 

              1  

Tavaszi fény űzi s fogyatja 

Hegyek havát körös-körül, 

Zavaros hólevek patakja 

A vadvizes rétekre dűl. 

Az álmos föld ünnepre várva 

Mosolyog az év hajnalára; 

Ragyognak már a kék egek, 

Átlátszó még erdő, berek, 

De már pelyhedzik zsenge-zölden. 

Viasz-cellájából a méh 

Portyázni száll a rét felé. 

Szikkad s tarkul a föld a völgyben; 

Nyáj bőg; az éjben valahol 

Már fülemile panaszol. 

              2 

Nekem, jaj, bút hoz visszatérted, 

Tavasz, szerelem szép kora! 

Lelkemnek, véremnek feléled 

Fájdalmas, bágyadt mámora! 

S ha szellőt érzek lengedezni, 

S az arcom simogatni kezdi, 

Mikor vidéki csend ölel, 

Szív-sajgató öröm fog el. 

Hát élvezetre tompa lettem, 

S minden, mi él, virul, hevül, 

Ragyog s ujjongva lelkesül, 

Nekem csak untató, kietlen? 

S lelkem, mely rég elzsibbadott, 

Sötétet lát csak s bánatot? 
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              3 

Vagy hullt lomb újultát megérve 

Talán azért nem vidulunk, 

Mert új lombsuttogás neszére 

Bús veszteségre gondolunk, 

S a természet megújulása 

Csüggesztve int az elmulásra, 

Sok évre, melynek szép sora 

Többé nem újul meg soha? 

Vagy édes álmodásba bódít, 

S a színes költő-képzelet 

Egy múlt tavaszt láttat veled, 

Más, messzi föld illúzióit: 

Bűbájos éjben hold lebeg - 

S emlékező szíved remeg... 

              4 

Itt az időtök, jó henyélők, 

Epikuros új bölcsei, 

Sors-kedvelt, fásult ingyenélők, 

S ti, Levsin-eszmék hősei, 

S ti, sok vidéki, vén Priamos, 

Kényes nők, kiknek nyűg a város, 

A falu hív, tavaszra vár: 

Virág és munka és sugár, 

Lelkes séták a zöld határban, 

Csábító, titkos éjjelek. 

Szaladjatok, siessetek, 

Postakocsin, zsúfolt batárban, 

Csézán, ha más már nem kerül, 

A sok sorompó-zár mögül. 

              5 

Jó olvasóm, lendülj serényen 

Külföldi, jó hintódba hát, 

S hol annyit mulattál a télen, 

Hagyd ott a nagyváros zaját, 

S szeszélyes Múzsámmal bolyongva 

Hallgassuk: zúg a tölgyfa lombja 

A névtelen folyó felett, 

Hol Jevgenyij tétlenkedett. 

Remete-zug csendes lakója 

Telét még ott töltötte el, 

S Tatjana ott lakott közel, 

Regényem kedves álmodója, 

De már Anyegin nincsen ott... 

Csak egy gyászos nyomot hagyott. 
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              6 

Ott, hegy-hullámok félkörében, 

Odavándorlunk, hol kis ér 

Kigyódzik át zöld, zsenge réten, 

S hárserdőben folyóhoz ér. 

Tavaszt zengő fülemilének 

Torkán virradtig szól az ének, 

Forrás csobog, vadrózsa nyit, 

Egy sírkő áll magában itt. 

Hűst ad két vén fenyő homálya, 

Írás jelenti röviden: 

„Itt Vlagyimir Lenszkij pihen, 

Elérte a bátrak halála, 

Költő (év, kor), meghalt korán, 

Lebegjen békesség porán!” 

              7 

Egykor, hajló fenyőfa-ágon, 

A csendes urna-kő felett, 

A hajnalszél, ha fújt a tájon, 

Titkos koszorút lengetett; 

Egykor a sírt, ha jött az este, 

Két jó barátnő felkereste, 

A holdfényben sokáig állt 

S egymást ölelve sírdogált. 

De puszta már... szem nem vigyázza, 

Ösvényét rég benőtte gyom, 

Koszorú nincs az ágakon; 

A környék ősz, roskadt juhásza 

Ül ott, mint rég, órákon át, 

S dalolva fonja bocskorát. 

              8, 9, 10 

Szegény Lenszkij! Ó, nem sokáig 

Siratta Olga! Így van ez. 

Menyasszony, jaj, nem hű halálig 

A könnyhöz, melyet gyász szerez. 

Jött más, most már az érdekelte, 

Édes bóktól csitult a lelke, 

Feledte már, hogy szenvedett, 

S egy szép ulánus rabja lett: 

Szerelem gyúlt szívében újra... 

S oltárhoz lép ifjan, korán, 

Koszorú van lenszín haján, 

S fejét lehajtja elpirulva, 

Szemének rejtett fénye van, 

S ajka mosolyog boldogan. 
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              11 

Szegény Lenszkij! A másvilágon, 

Hol bús öröklét ködje ül, 

Megérzi-é - hogy szíve fájjon -: 

Elhagyta Olga hűtlenül? 

Vagy Lethe partján szundikálva 

Boldog, mert nincs érzése s álma, 

És nincs, mi rá fájdítva hat, 

S a földről benne nincs tudat?... 

Bizony, felejtés sűrű árnya 

Vár ránk, ha sírunké leszünk, 

Barát, ellenség, kedvesünk 

Nem emleget. De zúg a lárma 

S harag, civódás el nem ül 

A megmaradt vagyon körül. 

              12 

És Olga szép csengésü hangja 

Egy nap családjából kihullt, 

A tiszt úr, reglamája rabja, 

A garnizonba bevonult. 

Olgát anyuska megsiratta, 

Zokogva majd meghalt miatta, 

Oly szívszakadva búcsúzott; 

Tatjana sírni nem tudott, 

Csak áll halálsápadtra válva, 

Búsan, s mikor a háziak 

A felhajtón tolonganak 

A párnak búcsúszót kiáltva, 

S indul a gördülő kerék, 

Ő pár lépést kíséri még. 

              13 

Könnyfátylon át nézett utána, 

S szemmel sokáig vándorolt... 

Jaj! Egyedül maradt Tatjana! 

Őt, ki sok évig társa volt, 

Húgocskát, drága kis tubáját, 

Bizalmas, kedves cimboráját 

A sors elvitte messzire, 

Tán vissza sem tér már ide. 

A kertbe néz, s ott sincsen élet, 

Bolyong, mint árnyék, céltalan... 

Most már minden vigasztalan, 

S megkönnyebbülést sem remélhet, 

Mert visszafojtott könny nem ad - 

S a szíve szinte megszakad. 
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              14 

Hideg magánya csak növelte 

A rég meglobbant szenvedélyt, 

S mind hangosabban szólt a lelke 

Arról, ki tőle messze élt. 

Ne lássa őt, fogadja váltig, 

Hiszen gyűlölni kell halálig, 

Aki testvért ölt bűnösen; 

Meghalt a költő... Senki sem 

Említi már. Menyasszonyára 

Más élet várt, más férje lett. 

S a költő híre elveszett, 

Mint égi kékben könnyü pára. 

Két szív búsul tán érte csak... 

S ők is miért búsuljanak? 

              15 

Az est jön. Szól a halk vizeknek 

Zsongása. Zúg egy-egy bogár. 

A táncok már elcsendesednek, 

Száll a halász-tűz füstje már 

A vízparton. Széles határban, 

Ezüstös fényű holdsugárban 

Megy-megy Tatjana egyedül, 

S mély álmodásban elmerül. 

Csak megy, kiér a dombszegélyre, 

Hát lentről kastély integet, 

Körüle kis telep, liget, 

A kert a fénylő vízig ér le. 

Néz-néz és meglepetve áll, 

S a szíve gyorsan kalapál. 

              16 

Még nem döntött, nem tud, nem is mer: 

„Előre? Vissza? - tétováz. - 

Ő nincs itt. Egy lélek sem ismer. 

Hadd lám, milyen a kert s a ház.” 

S leszáll a dombélről sietve 

S körültekint, alig pihegve, 

Zavart lelkének új a kép... 

S az elhagyott udvarba lép. 

S nagyot sikolt, mert megriadt, 

Kutyák rohannak rá csaholva, 

Cseléd-gyerek, egész csapat, 

Kifut, s van botnak sűrű dolga, 

A vad kutyákat elverik, 

A kisasszonyt védelmezik. 
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„A kastélyt megnézném. Lehetne?” 

Kérdi Tatjana. Szót megért 

S fut már Anyiszjához lihegve 

Pár kis fickó a kulcsokért. 

Anyiszja is jön nemsokára, 

A házajtót szélesre tárja 

És ő belép: mily elhagyatott 

A ház, ahol nemrég lakott! 

Itt egy teremben biliárd van 

S dákó azon; gyűrt kanapén 

Lovagló-ostor nincs helyén, 

S tovább halad Tatjana bátran. 

„A kandalló. A tűz előtt, 

Itt sokszor láttam ülni őt. 

              18 

Itt várta télen délebédre 

Lenszkijt, ki már azóta holt. 

Utánam tessék, erre térve: 

Ez dolgozó-hálója volt. 

Itt kávézott, s ha jött az óra. 

Az ispán jött beszámolóra. 

Jó reggel könyvet olvasott... 

Öreg gazdám is itt lakott; 

Vasárnap, mintha csak ma volna, 

Durákot játsztunk, ő meg én, 

Itt az ablak mellett, szemén 

Okulár volt. Áldás a porra, 

Lelkét üdvösség várja fenn, 

Nyugodjék békességesen.” 

              19 

Meghatva lép a hűs szobába. 

S érzékenyen néz szerteszét; 

Amit lát, minden tárgy be drága, 

Éleszti s gyötri bús szivét: 

Az asztal s halvány lámpa-lángja, 

A sok könyv, ablaknál az ágya, 

A takaró és künn a hold, 

Melynek ma fátylas fénye volt, 

S a holdfényes táj rajzolatja, 

A Byron-kép egyik falon, 

A vas-szobor kis asztalon: 

Komor homlok felett kalapja 

Egy ismerős fejet takar, 

Mellén keresztbe font a kar. 
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Modern cella. Tatjana eszmél, 

Soká tartott a bűvölet, 

Sötétül, késő van. Hideg szél. 

A köd-megülte part felett 

Az erdő szundikál a szélben; 

Elbújt a hold túl egy hegyélen, 

A vándorlányt, ki erre jár, 

Az otthon régen várja már. 

Győz önmagán, izgalma néma. 

Egy sóhajtás a búcsújel, 

De egyet kér, mig útra kel: 

Az elhagyott kastélyba néha 

Jöhessen el, ha még lehet, 

Hogy olvasgasson könyveket. 

              21 

A kulcsárnő még elkiséri 

A kapuig, s ő búcsút int. 

Reggel már itt van s arra kéri, 

Hogy ott időzhessék megint. 

S beül az elnémult szobába, 

És elmerül külső világa, 

Tűnődik ott tanútlanul, 

S a csendben könnye hullva hull. 

Aztán benyúl a könyvrakásba, 

Előbb kelletlenül keres, 

De gyüjteményük érdekes 

És elmerül az olvasásba, 

S nő benne, nő a szomjuság. 

S amit megismer, más világ. 

              22 

Bár tudjuk: Jevgenyij inyének 

Az olvasás nem élvezet, 

De pár könyv kedves volt szivének, 

S azoknak megkegyelmezett. 

Juan s Gyaur nagy mesterének 

S még egy-két érdekes regénynek, 

Amely korunk arculatát 

Rajzolja híven: ezt a mát, 

Az ingerült, fantaszta lelket, 

Amely sivár s erkölcstelen, 

Magát imádó, szertelen, 

Minden fegyelmet, féket elvet 

S ha néha füstölögve forr, 

Amit tesz, léha és botor. 
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              23 

Itt-ott jelt lát egy-egy levélen, 

Éles körömvonás a jel, 

S ha megpillantja lapszegélyen, 

Tatjana élénken figyel. 

Meg-megrezzen továbbhaladva, 

Ha látja: egy-egy gondolatra 

Milyen megütközés felel, 

Vagy hogy hallgat, ha helyesel. 

Ceruzajelzést is talál itt, 

Mind egy-egy áruló vonás, 

Önkéntelen jött vallomás, 

Mely lelke mélyéig világít, 

Itt egy kereszt, ott kurta szó, 

Vagy kérdőjel, csodálkozó. 

              24 

S istennek hála, egyre jobban 

Meglátja azt, kiért epedt. 

Jevgenyijét, kiért titokban 

Annyit sóhajtott s szenvedett, 

Mert úgy rendelte azt a végzet, 

A vészes, bús egyéniséget. 

Pokol-szülött? Ég küldte le? 

Kevély ördög? Vagy angyal-e? 

Idegen hóbortok bolondja? 

Üres káprázat? Moszkvai, 

Ki tud Haroldot játszani? 

Divatszavak bő lexikonja? 

Utánozó korunk fia? 

Talán csak egy paródia? 

              25 

A rejtélyt megfejtette végre? 

Lelt szót, melytől kinyílt a zár? 

A perc fut s most jutott eszébe: 

Várják otthon régóta már. 

Két szomszéd jött át esti szóra, 

S a szó kiről folyhatna? Róla. 

„Már nem gyerek Tanjácska. Ó - 

Sopánkodik Larin anyó -, 

Hiszen kisebb volt nála Olga. 

Elkelne már a főkötő, 

A férj. De mit tegyek, ha ő 

Makacskodik s ezt válaszolja: 

- Nem kell. - S csak búsul; szó kerül 

S az erdőn kószál egyedül.” 
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              26 

- Szerelmes? - „Kit rejthet szívében? 

Bujanov kérte már: kosár. 

Petuskov is megkapta szépen. 

S Pihtin, a tiszt, csinos huszár, 

Hozzánk járt s ostromolta bókkal, 

Gáláns, szerelmes ízü szókkal, 

Gondoltam: ez lagzit jelent, 

Á! Szó sincs róla! Füstbe ment.” 

- Mamus, hiába zúgolódunk: 

Moszkvába vittem volna rég! 

Hallom, van ott kérő elég. - 

„Ó, istenem, nincs arra módunk.” 

- Elég egyetlen tél, hetek! 

Kölcsönnel én segíthetek. 

              27 

Mamus bölcs szóra nem habozva, 

Megértő lélekkel felel, 

Számít és dönt, döntése: Moszkva, 

Családjuk Moszkvában telel. 

Tatjana hallja megriadva: 

Világ elé, a kirakatba 

Kiállni, hol mindenki les, 

Hogy lássák, mily vidékies, 

Milyen divatjamúlt ruhája, 

Divatjamúlt egy-egy szava, 

S a dandyk és dámák hada 

Gúnyos mosollyal néz reája! 

A szörnyű képtől megremeg: 

Jobb itt az erdő-rengeteg. 

              28 

Hajnalban, első napsugárra, 

Felkel s a domb felé siet, 

Meghatva néz a zöld határra 

És fájó szívvel integet: 

„Isten veled, te völgy, te boldog, 

Ti ismerős, kedves hegyormok, 

Te ismerős erdő, berek, 

Szépségek, isten veletek. 

Víg természet, meghitt magányom! 

A drága csendet, mely ölel, 

Hívságos fény s zaj váltja fel! 

Isten veled, szabad világom! 

Jaj, merre fordul életem? 

Vajon mit szánt a sors nekem?” 
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S mind hosszabb lesz kirándulása. 

Most egy kedves kis dombja int, 

Most egy bájos patak futása 

Marasztaná, s megáll megint. 

Beszél rétekkel, berki fákkal, 

Mint sok-sok régi jó baráttal, 

Mindenfelé búcsúzva jár. 

De gyors szárnyon repül a nyár. 

Jön már az ősz arany világa. 

A természet sápadt, riadt, 

Mint ékes-díszes áldozat... 

Üvöltve s felleget zilálva 

Zúdul meg északról a szél - 

S itt a varázsló, itt a tél. 

              30 

Jön és fagyot hord szerteszéjjel, 

Havat hagy tölgyfagallyakon, 

Fehér hullámú szőnyegével 

Elfekszik rónán, halmokon. 

A megdermedt folyó s a partja 

Egyszintű: hópaplan takarja; 

Fagy csillan. Vígan néz reánk 

S mókáz, mulattat tél-anyánk, 

Tanjánk nem látja bánatától. 

Ő nem köszönt havat, fagyot, 

Nem szív be friss hóharmatot, 

S a fürdőház első havából 

Arcát, mellét nem mossa meg: 

Csak téli útjától szepeg. 

              31 

Napját többször megállapítják, 

Míg jő a perc, a nem kivánt, 

Vizsgálják, vasalják, javítják 

Az elfelejtett, régi szánt. 

Már útra kész három kibitka, 

Sok holmival feltornyosítva, 

A terhe: koffer, láda, szék, 

Befőttek, lábas és fazék, 

Ketrec tyúkostul, dunyha, párna, 

Mosdótál, üst et caetera, 

Cókmókok sűrű tábora. 

A cselédházban nő a lárma, 

Búcsúzva rí a sok cseléd. 

Hozzák a tizennyolc gebét. 
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              32 

Az úri szánba már befognak, 

Szakácsuk reggelit jelez, 

Kibitkáik súlytól ropognak, 

Asszony- s kocsis-száj versenyez, 

Szakállas fullajtár ugorva 

Ül fel nagy szőrű, nyurga lóra, 

Fut a cselédség és megáll 

Búcsúzni még a kapunál. 

Gazdái ülnek már a szánon, 

Kapun túl siklik már a szán: 

„Isten veled, békés tanyám! 

Isten veled, védő magányom! 

Látlak még? Sorsom visszahoz?” 

S Tatjana könnye záporoz. 

              33 

Ha egyszer mi is művelődünk 

S azon, mi rossz, javítgatunk, 

S közlekedésünkkel törődünk, 

Lesz pompás úthálózatunk 

(Őtszáz év - számítják a bölcsek -) 

Vert utak, tartósak s erősek 

Szelik hazánk széles terét, 

S szaladnak sűrűn, szerteszét, 

Folyón vashíd feszül csodásan, 

Hatalmas ívben. Alagút 

Vág víz alatt merész kaput, 

Hegy mozdul, s hol most állomás van, 

Emberbaráti érzület 

Teremt korcsmát, szállóhelyet. 

              34 

De most az úttal sűrű baj van, 

A hídláb roskadt és rohadt, 

Éhes poloska s bolha rajban 

Támadja éji álmodat. 

Ellátás nincs, nem fűt a kályha, 

Egy nagyzoló étlap hiába 

Ingerli jó étvágyadat; 

Ínyed számára nincs falat. 

Falusi cyclops kalapácsa 

Csattogtat lassú tűz előtt, 

Orosz szerszámtól vár erőt 

Európa könnyű alkotása; 

A mester áldva emleget 

Kerékvágást, gödrös helyet. 
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De kellemes utazni télen, 

Mikor határunk hóba vesz, 

S mint kongó mai költeményben 

A verssor, útunk sima lesz. 

Automedonunk hajt merészen, 

Trojkánk vígan repül a szélben, 

S mint egy palánk oszlopsora, 

Villanva fut a verszta-fa. 

Baj, hogy Larinné, pénzt kimélve, 

Fogatot otthonról hozott 

S nem lóváltással utazott, 

S Tatjanát unalom kisérte: 

Élvezte teljes hét napig, 

Hogy ily vontatva utazik. 

              36 

Az út fogy. Város kezd kiválni: 

Fehér kövű, nagy Moszkva int. 

Aranykeresztes kupolái 

Égőn ragyogtatják a színt. 

Ó, hányszor megdobbant a szívem, 

Ha megpillantottam nagy ívben 

Sok régi tornyát, templomát, 

A sok-sok kertet, palotát! 

Búsan bolyongva, hánytvetetten, 

Hordozva honvágy bánatát. 

Hányszor gondoltam. Moszkva, rád! 

Moszkva!... Mi minden cseng nevedben, 

S a visszhang, mit csengésed ad, 

Orosz szívet hogy megragad! 

              37 

Ott tölgy közül büszkén kilátszik 

A Péter-vár. Zord ormokon 

Még friss dicsőség fénye játszik. 

Hogy várta itt Napóleon, 

Végső sikertől ittasulva, 

Hogy eljön Moszkva, s térdre hullva 

A Kreml kulcsát átadja majd; 

De Moszkvám nem jön, s főt se hajt, 

Mint vétkes szokta, kit legyőznek, 

Nem ünnepel, nem is fogad. 

Pusztító tűzvészt tartogat 

A türelmetlen kedvü hősnek. 

Ő zordan töprenkedve néz, 

S körül lobogva dúl a vész. 

  

Automedon: Akhilleusz harckocsihajtójának 

neve az Iliászban 
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              38 

Isten veled, vár: hír s nagy érdem 

Kimúlt korából hű tanúnk! 

Tovább! Sorompó int fehéren, 

Lám, már a Tverszkaján vagyunk; 

A szánt gödör zökkenti, rántja: 

Asszony, kölyökhad, utcalámpa, 

Bódé, szatócs egymás után, 

Palota és park, zárda, szán, 

Patikák és pipere-boltok, 

Kozák s bokharai alak, 

Kunyhó, muzsik, toronyfalak, 

Bulvárok, konyhakerti foltok, 

Erkély, oroszlán-kapu, zaj, 

Kereszteken sok csókaraj. 

              39, 40 

A fárasztó utcán döcögve 

Az út még óraszámra nőtt, 

De most a Haritonyi-közbe 

Betért a szán s egy ház előtt 

Megállt. Ez volt a néni háza. 

Négy éve tart hurutja, láza. 

Okuláros kalmük szaladt 

- Ősz már, s kaftánja rég szakadt - 

S a házajtót kitárja nyomban. 

A kezében harisnya van. 

Kiált díványán boldogan 

A hercegné a kisszalonban, 

S már egymást átölelve áll 

A két ősz hölgy és sírdogál. 

              41 

„Hercegné! Ah, mon ange!” - Pachette-em! 

„Cousine! Alina!” - Hát: csoda 

Ki hitte? - „Rég volt, hogy mi ketten...” 

- Hosszabb időre?... Ülj oda. 

Mintha regényben volna... Álom... - 

„S ez, kedvesem, Tatjana lányom.” 

- Tanja! Ah! Jöjj mellém, hugom - 

Te volnál? Nemcsak álmodom?... 

Emlékszel Grandisonra, drágám? - 

„Várj... Grandison... Emlékszem e? 

Á, hogyne! Mondd, mi van vele?” 

- Itt él Szimjon szent háza táján; 

Karácsonykor jött s hírt adott: 

A fia megházasodott. 

  

„Mon ange!”: Angyalom! 
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              42 

Ő meg... De jobb máskorra hagyni, 

Itt sok rokon van, kedvesem, 

Holnap Tanját be kell mutatni, 

Én, sajnos, nem járok sosem, 

A gyengeség bezár a házba. 

De ti most el vagytok csigázva, 

Lefekszünk már, ágyaltatok... 

Jaj, nincs erőm... elfulladok... 

Nekem az öröm is nehéz lett, 

Nemcsak a bú... Édes szivem, 

Nem látja hasznom senki sem... 

Öregnek már csak rút az élet... - 

Kifáradt, hangja elveszett, 

Köhögni kezdett s könnyezett. 

              43 

Hogy nénje nyájas volt iránta 

S örült, Tanjának jólesett, 

De az új szállás fájt; kivánta 

Kis hálóját, a kedveset. 

Selyemfüggöny mögött az ágyon, 

Új helyén nem lel rá az álom, 

S mihelyt a hajnalt hirdető 

Harang szól, s új nap gondja jő, 

Fel is kel és ablakhoz ülve 

Kinéz: fut már a félsötét, 

S ami dereng, nem róna, rét - 

Megváltozott a hely körüle: 

Udvart, konyhát riadva lát, 

Kerítést, istálló falát. 

              44 

Minden nap újabb meghívást hoz, 

Minden nap új estélyt jelent, 

A nagymamákhoz, nagytatákhoz 

Viszik Tanját, a kedvtelent. 

A messziről jött kedveseknek 

Megadni minden jót sietnek, 

Nagy hűhó s vendégség van ám, 

„Hogy megnőttél! Veled, tubám, 

Keresztvízhez csak tegnap álltam. 

Én meg karomra vettelek! 

Édességgel etettelek! 

Én a füled megráncigáltam!” 

S van nagymamás sopánkodás: 

„Elmúlt idő! Más volt, be más!” 
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              45 

De nincs, mi új vonást mutasson, 

Idővel sem változtak el: 

Jelena tante, a hercegasszony, 

Ma is tüll-főkötőt visel;  

Még púderes Lukerja Lvovna, 

Ma is füllent Ljubov Petrovna, 

Ivan Petrovics még szamár, 

Szemjon fukar, csak pénzre vár. 

Még Pelagyeja Nyikolavna 

Monsieur Finemouche-sal egyetért, 

Ebecskét, férjet nem cserélt, 

S a férj, a klub jóhírű tagja, 

Most is süket s elégedett, 

S eszik s iszik kettő helyett. 

              46 

Kitárt rokon karok fogadják, 

Sok Moszkva-parti Grácia; 

Lábtól fejig némán kutatják, 

Tanjában hol lehet hiba; 

Még másnak érzik, furcsa nőnek, 

Falusinak, kényeskedőnek, 

Kicsit sápadt, kicsit sovány, 

De másképpen csinos leány. 

Majd - lányok! - kézről kézre adják. 

Megkedvelik, vezetgetik, 

Csókolgatják, dédelgetik, 

Hajfürtjeit új módra rakják, 

Mesélnek, suttognak sokat: 

Bohó leányszív-titkokat. 

              47 

Maga s más lányok hódítása, 

Remény, csíny, álom: érdekes; 

Az ártatlan szó áradása 

A megszólástól fűszeres, 

Majd csacskaságuk áraképpen 

Unszolják kedveskedve, szépen, 

Hogy szívét ő is tárja fel; 

De révült lányunk nem figyel, 

Mit kérnek tőle, nem gyanítja; 

Hiába sürgetik szavát, 

Ő úgysem fedné fel magát, 

Mert könnyes boldogságú titka 

Szent kincs, reá némán ügyel 

És meg nem osztja senkivel. 
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              48 

Szalonban szívesen fülelne: 

Miről beszél a társaság? 

De amit elfoghat figyelme, 

Ízetlen, ócska zagyvaság, 

Egykedvűség és vértelenség, 

Rágalmuk is szellemtelenség, 

Minden szó meddő s untató, 

Mindegy: hír, kérdés, pletyka-szó - 

Napszámra nincsen eszme benne, 

Véletlenül sincs élc soha, 

Nincs ványadt észnek mosolya, 

Szívük tréfából sem remegne. 

Még egy kedélyes butaság 

Sincs benned, ó, sivár világ! 

              49 

A kancellisták ifjú nyája, 

Mustrálja: hol lelhet hibát, 

S rosszmájúan meg is birálja, 

Mit benne finnyáskodva lát. 

A társaság egy bús bolondja 

Eszményinek rajongva mondja, 

Ajtónak támaszkodva áll, 

S édesbús verset komponál. 

S egyszer - Tanjánk unt nénje hívta - 

Vjazemszkij ül melléje le, 

S a lányt megfogja szelleme. 

Majd, álhaját végigsimítva, 

Öreg legény vet rá szemet, 

S kíváncsi lesz: ki is lehet? 

              50 

Hol Melpomene szenvedélyes, 

Elnyújtott hangsúllyal jajong, 

S palástja leng, a talmi-fényes, 

Míg hűvös publikum zajong; 

Hol Thaliánk álomba ernyedt 

S baráti tapsra nem figyelhet, 

Hol ifjú nép, ha összegyűl, 

Csak Terpsichoreért hevül 

(Láttad s láttam szép ifjukorban) - 

Sem egy féltékeny kedvü nő, 

Sem egy modern nőismerő, 

Sem páholyban, sem zsöllyesorban 

Tanjánk felé nem látcsövez, 

Sem lornyettet rá nem szegez. 
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              51 

S viszik a híres Vigadóba, 

Fülledtség, láz, zsúfolt tömeg, 

Zeneszó, lángok légiója, 

Villódzó táncos fergeteg, 

Szép hölgyek lenge öltözéke, 

A karzatok sokszínű népe, 

Eladó lányok ív-sora - 

Mind szemnek, szívnek mámora 

Hírhedt piperkőcök forogva 

Fitogtatják mellényüket 

S monoklis hetykeségüket. 

Pár szabadságos tiszt ragyogva 

Belép, győz, sarkantyúja peng, 

S nyalkán, huszárosan kileng. 

              52 

Sok bájos csillag ég az éjben, 

Moszkvában sok szép lányka él, 

De társak közt az égi kékben 

Fénylőbb a hold a többinél. 

Ő is, kiről nem szól a versem, 

Mert nincs megénekelni merszem, 

Holdként tündöklik egymaga, 

S a többi szép: csak csillaga, 

A földet égi büszkeséggel 

Mily könnyedén érinti meg! 

Hullámos keble mily remek! 

Bágyadt nézése: bűvös éjjel!... 

Elég! Miért lángolsz, miért? 

Lakoltál őrült lángodért. 

              53 

Futás, kacaj, zaj volt körüle, 

Mazur, hajlongás, valcerek... 

Oszlopnál két nénjével ülve 

S ott fel sem tűnve senkinek, 

Tanjánk, ha lát, révülve látott, 

Gyűlölte a lázas világot; 

Fulladt... vinné a képzelet 

Friss és szabad mezők felett 

A faluba, a sok szegényhez, 

A nagymagányú völgybe, hol 

Fényes patakvíz vándorol, 

Vinné virághoz és regényhez, 

Hársfáihoz, hol vár a csend, 

Melyben Anyegin megjelent. 

  



18 
 

              54 

S eltűnt a társaság s a bál is - 

S míg lelke messzi tájra száll, 

Egy tekintélyes generális 

Nézése rajta meg-megáll. 

A nénikék vágnak szemökkel, 

És megbökik Tanját könyökkel, 

S ezt súgják: - Bal felé figyelj. - 

„Miért? Mit látok arra?” - Ej, 

Akármit is, nézz arra bátran... 

Még most sem látod? ott elül, 

Ahol több férfi összegyűl, 

Egy tiszttel áll, egyenruhában... 

Most lép, fordul... nem látod ott? - 

„Azt a kövér tábornokot?” 

              55 

Gratuláljunk. Győzött Tatjana, 

Ki mindig oly kedves nekem. 

Hanem most vágjunk más irányba, 

Főhősöm sem feledhetem... 

De állj! Pótolni visszatérek: 

Ifjú barátról szól az ének, 

Leír szeszélyt, hóbortokat. 

Áldd meg munkálkodásomat, 

Eposz Múzsája, buzgalommal! 

Adj egy botot, mely hűn vezet, 

Kerüljek tévelygéseket. 

Így késő invocatiómmal, 

Tisztelve klasszikus szabályt, 

A vállamról a súly levált. 

 


