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Alexandr Szergejevics Puskin 

Jevgenyij Anyegin 

NYOLCADIK FEJEZET 

Fare thee well, and if for ever 

Still for ever, fare thee well. 

                                          (BYRON) 

              1 

Mikor békésen fejledeztem, 

S a líceumi kert ölelt, 

S Apuleiust már falni kezdtem, 

De Cicero nem érdekelt, 

Tavasszal, titkos völgy ölében, 

Hol szólt a hattyú hangja mélyen, 

S fénylő tavaknál várt a csend, 

A vers Múzsája megjelent. 

Megfényesült diákszobában 

Lakmározni kezdtünk korán 

Az ifjú eszmék dús torán, 

Megénekelte zsenge vágyam, 

A gyermek-vígságot, reményt, 

A múlt nagyságot, régi fényt. 

              2 

Múzsám tetszett a nagyvilágnak, 

S ettől dalunknak szárnya nőtt, 

Gyerzsavin megjegyzett magának, 

S megáldott még a sír előtt. 

............................... 

............................... 

              3 

Életem törvénye s királya 

A szenvedély - lett jelszavam, 

S olcsó tobzódásig lészállva, 

Pajzán Múzsámmal szilajan 

Vad dőzsölők közé rohantunk, 

Éjféli őrrel volt kalandunk; 

S Múzsám, a tékozló s hamis, 

Ajándékot vitt akkor is 

Boroskupák dühödt zajába: 

Bacchusnak dallal áldozott, 

Bacchánsnőként pajzánkodott, 

S az ifjúság bomlott utána - 

Könnyelműsködött dévajon, 

S én büszke voltam rá nagyon. 

  

„Ég veled, ha kell, s örökre, 

Mindörökre ég veled.” 
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              4 

De tőlük elsodort a végzet, 

Futottam... és ő jött velem. 

Hányszor vigasztalt és becézett 

Magányos, bús ösvényemen, 

Varázs-szavát fülembe zsongva! 

Kaukázus szikláin bolyongva, 

Mögöttem új Lenóra volt, 

S ügettünk és sütött a hold! 

S ha zord éj jött ködöt lehelve, 

Velem Tauris-partig, lejárt 

Hallgatni habzó tengerárt 

Nereidák dalát figyelve, 

A mély, örök hullámzenét, 

Az Alkotó dicséretét. 

              5 

A főváros, sok lagzis este, 

Zaj, fény - mind elmerültek itt, 

Bús Moldva földjén felkereste 

Nomádok békés sátrait, 

S Múzsám, míg ott kószált magában, 

El is vadult a pusztaságban, 

Hallott nyers, durva nyelveket, 

Vonzó, szilaj sztyepp-éneket, 

S az istenek nyelvét feledte... 

Színváltozás jött hirtelen: 

Vidéki lányként járt velem 

Kertemben lépteim követve, 

Szemében melankólia, 

És könyv kezében, francia. 

              6 

Rout-zajba, fényes úriházba 

Először most vezethetem - 

Pusztai bájait, vigyázva, 

Féltő gonddal figyelgetem. 

A dámák megnézik kevélyen, 

Mágnások, tisztek sűrüjében, 

Diplomaták közt siklik el, 

S leül szerényen és figyel. 

Örül a hullámzó özönnek, 

Melyben szó villan s toalett, 

Hajlongás hajlongást követ: 

Az ifjú úrnőnek köszönnek, 

Nagy férfi-kör - sötét keret - 

Fogja körül a hölgyeket. 
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              7 

Főrangúak formás beszéde, 

A tartás, mely hűvös, nemes, 

Rang s életkor sokfélesége 

Múzsámnak tetszik s érdekes, 

De az előkelők körében 

Ki áll ott szótlanul, sötéten, 

Mint idegen, mint társtalan? 

Előtte száz arc is suhan, 

Mintha kísértet-had lebegne. 

Spleen ülte meg vonásait 

Vagy gőgös kín? S miért van itt? 

Ki az? Jevgenyij? Ő lehetne? 

Csak nem?... Pedig valóban ő. 

- De hát mikor bukkant elő? 

              8 

A régi? Vagy tisztult a lelke? 

Vagy még ma is különcködik? 

S miért jött vissza most? Mi lelte? 

S milyen szerepbe öltözik? 

Herold vagy Melmoth lett a kóta? 

Világpolgár vagy patrióta? 

Quaker vagy álszenteskedő? 

Vagy más maszkkal büszkélkedő? 

Vagy jó fiú s más senki, semmi, 

Mint én, te s iksz vagy ipszilon? 

Legalábbis tanácsolom: 

Elnyűtt ruhát jó lesz letenni, 

Untig volt áltató s hamis... 

- Ismeri? - Igen is, nem is 

              9 

- Anyeginban miért szerettek 

Megróni bűnt s fogyatkozást? 

Azért, mert mindig úgy siettek 

Hibáiért bírálni mást? 

Mert fűtött szó, ha sulykot elvet, 

Megsért egy hiú senki-lelket, 

Vagy megnevettet? Mert az ész, 

Ha tér kell, terjeszkedni kész? 

Mert szándékot mások szavában 

Tettként bírál a vak világ? 

Mert léha s rossz a bárgyúság, 

S nagy ember nagy minden hibában? 

S középszerünknek megfelel, 

Hogy csak középszert ismer el? 
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              10 

Boldog, ki ifjan ifjukort él 

S érés-időben érni kezd, 

S ha már hideggel jő a zord tél, 

Békén, megértve hordja ezt, 

Nem volt vad álmok lelkesültje, 

Estélyek mobját nem kerülte; 

Mikor húszéves, már ficsúr, 

Harminc s jól nősült házas úr, 

Majd ötvenéves kort elérve, 

Minden tehertől szabadul, 

Egymás után elébe hull 

Hír, pénz, rang, nem harcol meg érte; 

S azt mondják majd az emberek: 

Pompás egyéniség, remek. 

              11 

De fáj, ha drága ifjuságunk 

Kiélvezetlen elsuhan, 

Ő is kijátssza balgaságunk, 

S mi is megcsaljuk csúfosan; 

Fáj, hogy legszebb vágyunk s reményünk, 

Hamvas-friss álmunk, eszmeképünk 

Gyorsan tűnő, csalóka jel, 

S lehullt levélként rothad el. 

S szemünk fáj jövőnkre vetni, 

Hol ebéd vár egymás után, 

Az élet szertartás csupán, 

A sok nagyságost kell követni, 

Akikben eszme s érzület 

Velünk rokon sosem lehet. 

              12 

Megróttnak lenni, célba véve 

(Átérzitek?) gyötrő lehet, 

Eljárni józanok körébe 

S viselni a különc nevet, 

Címét sötét, bús agybetegnek, 

Gonosz sátáni szörnyetegnek, 

Sőt régi Démonom nevét. 

Hősünk (szövöm történetét) 

Barátját párbajban megölte, 

Munkátlanul, nem lelve célt, 

Huszonhat hosszú évet élt, 

Asszonytalan magány gyötörte, 

Szolgálat nem foglalta el, 

Nem bírt törődni semmivel. 
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              13 

A nyugtalanság űzni kezdte, 

A láz: nem ülni egy helyen 

(Némelyek önként vitt keresztje, 

Kín, mely korbácsol szüntelen). 

Elhagyta régi fészke táját, 

Az erdők és mezők magányát, 

Mely csendet már nem ad neki, 

Mert véres árny kísérgeti. 

S elment bolyongni más világba, 

Egy érzés űzte. Merre? Mért? 

Ezt is megunta, visszatért 

S betoppant most egy társaságba, 

Mint Csackij, mikor megjelent: 

Hajókabinból bálba ment. 

              14 

Új pár jön, mozgást, változást hoz, 

Suttog s megélénkül a boly... 

Hölgy lép az estély asszonyához 

S tábornok, tisztes és komoly. 

Nem kapkodó hölgy s nem beszédes, 

Nem hűvös, nem sikerre éhes, 

Fintortalan s igénytelen, 

Modort majmolni képtelen; 

Nézésének nincs hetykesége, 

Arcán nyugodtság van s derű, 

Minden vonása egyszerű. 

A comme il faut hű mintaképe. 

(Siskov, bocsáss meg, nem lelem 

Az orosz szót, elismerem.) 

              15 

Közelségét sok nő kereste, 

Mosolygott rá sok vén mama, 

Tekintetét hódolva leste 

Hajlongó férfiak raja; 

A lányok halkabban vonulnak, 

Ahol ő áll; tábornok úrnak 

Tartása büszke most s merész, 

Orrát magasra tartva néz. 

Nem mintha „szépség” férje lenne, 

De bárhogy vizsgálná a szem, 

Nincs asszonyában semmi sem, 

Ami vulgar lehetne benne 

Zsarnok divat-mérték szerint 

Londonban. (Ejnye, már megint... 

  

„comme il faut”: ahogy kell, ahogy illik; 

illendő: viselkedésre, ruházkodásra 

alkalmazott francia kifejezés  



6 
 

              16 

A szó tetszik nekem, bevallom, 

S megint nincs rá orosz; baj ez - 

Nálunk még új, sohase hallom, 

És népszerű aligha lesz, 

Epigrammába jól találna...) 

De térjünk vissza most. A dáma 

Bájjal, mesterkéletlenül 

Már egyik asztalkához ül 

A szép Nina Voronszkajával, 

S Cleopatránk, a névai, 

Tessék velem bevallani, 

El nem homályosítja bájjal, 

Bár márványszépség, hódító 

S mindenkit elkápráztató. 

              17 

„Ő az? - töpreng Jevgenyij. - Ő-e? 

Ő az... De nem... Nem gondolom... 

Puszta-zugból nagyúri körbe...” 

S fürkészi hetyke lornyonon, 

Vonásait kutatva nézi, 

Arcát, mely lányarcát idézi 

A mult-homályból. „Hercegem, 

Nem ismered, mondd meg nekem, 

Barettje málnaszínű, látod? 

Akivel a spanyol követ...” 

Csodálkozás a felelet: 

- Te rég nem láttál társaságot. 

Bemutatlak, s megismered. - 

„De kit?” - A feleségemet. 

              18 

„Nős vagy? Ne mondd! Rég? S nőd ki lánya?” 

- Két éve volnánk házasok. 

Larin lányt vettem el. - „Tatjana!” 

- Ismerted? - „Szomszédjuk vagyok.” 

- Á! Hát gyerünk. - Megnő a kedve 

S viszi is hozzá nagysietve 

A jó barátot. Anyegint. 

A hercegasszony rátekint... 

S bár hirtelen felbukkanása 

Meglepte s megzavarta őt, 

Egy percre sem vesztett erőt. 

Nem változott egy arcvonása, 

S mikor köszönve meghajolt, 

Modorban higgadt dáma volt. 

  



7 
 

              19 

Fegyelmén láz nem üt keresztül, 

El nem sápad s el nem pirul, 

Szemöldök-íve meg se rezdül, 

Az ajka össze sem szorul. 

Jevgenyij élesen figyelte, 

De benne még nyomát se lelte 

Tatjanának, a réginek. 

Beszélne - nem tud, nincs kinek. 

A hercegné megkérdi tőle: 

Mikor jött? messze járt-e? hol? 

Nem onnan jött, a faluból? 

Aztán fáradtságtól gyötörve 

Férjére néz, s már elvonul... 

S ő ott áll mozdulatlanul. 

              20 

Tatjana volna ez, ki régen 

Vidéki kis zugban lakott, 

S kit regényünk első felében 

Négyszemközött kioktatott 

Erkölcsbíráló lobbanásban; 

A lány, ki írott vallomásban 

- Az írást még őrizgeti - 

Feltárta hű szívét neki, 

Melyben vonzalmat, vágyat érzett? 

A lány... vagy ez csak álom itt? 

Az eldugott völgy lánya, kit 

Alig vett észre, meg se nézett, 

Az szól olyan fölényesen, 

S nincs egy szelíd nézése sem? 

              21 

A rout nyüzsgéséből kiválva 

Mélyen tűnődve távozott; 

Nem volt nyugodt késői álma: 

Sok szép és bús képet hozott. 

Ébred, levél jön, vár futárja: 

Tisztelettel estélyre várja 

N. herceg. „Szent ég! - lelkesül. - 

Hozzá!... Megyek!” - s rendetlenül 

Illő választ firkant serényen. 

Tán álmodik? Renyhe s hideg 

Lelkét mi mozdíthatta meg, 

Mi tudta felkavarni mélyen? 

Harag? Hiúság? Vagy ha nem: 

Új ifjú gond - a szerelem? 

  

rout: esti összejövetel, amelyen nincs tánc 
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              22 

Mint rég: a perc ón-lábakon jár, 

A napnak nem lesz vége. Áll? 

De tizet üt, s repül, robog már, 

A feljáróhoz ér, kiszáll, 

Remeg, a fogadószobában 

Leli Tatjanát egymagában. 

Pár percig ketten ültek ott, 

De Jevgenyij csak hallgatott; 

Mogorvasága megkötözte, 

Válaszul egy-egy szót ha lelt, 

Esetlenül, sután felelt, 

Makacs töprenkedés nyügözte, 

Egy pontra nézett szüntelen: 

Tatjana higgadt s fesztelen. 

              23 

A férj. A kínos tête-à tête-nek 

Véget vet jötte hirtelen; 

Anyeginnal sokat nevetnek 

Régi tréfákon, csínyeken. 

Jön a vendégsereg, zajával. 

A társalgást csípős savával 

Hangos jókedv pezsdíti meg; 

Szikrázó, csacska szó pereg 

A ház úrnőjének körében, 

Nem bárgyú s szenvelgő szavak; 

De komolyak is hangzanak 

Frázistalan, magvas beszédben, 

Szabad hangok, közvetlenek, 

S meg senkit sem hökkentenek. 

              24 

Ott volt Pétervár dísze, krémje: 

Főrangúak, divat-csodák, 

Estélyek ismert ifja, vénje, 

Mindenhol látott ostobák. 

Ádáz hölgyek, kissé idősek, 

Felrózsázottak, főkötősek, 

Pár estélyt járó ifju lány, 

Mosolytalan szűz mindahány; 

Egy nagykövet ma hallgatóit 

Országos üggyel fogja meg, 

Egy parfümös hajú öreg 

Élcet süt el, de régimódit, 

Elmés élc, egykor tetszhetett, 

De komikusan ócska lett. 

  

tête-à tête: francia kifejezés, négyszemközti 

együttlét 
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              25 

Ott volt az est epés birája, 

Szatirikus kedvű alak; 

Rossz minden: túl édes teája, 

A szimpla nők, nyers férfiak, 

Regényt bírálók enyhe hangja, 

Két nővér cári monogramja, 

Háború, vad hírlap-mesék, 

Az új hó és a feleség. 

............................... 

............................... 

              26 

Hírhedt Polaszov ott a másik, 

Ki aljassággal nagyra nőtt, 

St. Priest, te ceruzakopásig 

Rajzoltad albumokban őt; 

Az ajtóban, nyárssá meredve, 

Bál-hős áll, divatkép lehetne, 

Oly karcsú, arca rózsaszín, 

Mint pálmatartó kerubin; 

Egy világjárt úr is betévedt. 

Merev s arcátlanul fura, 

Tekintélytartó modora 

Mosolyt kelt s néma szembeszédet, 

S a sok-sok egymásnak vetett 

Pillantás mond itéletet. 

              27 

Jevgenyij egyet lát; Tatjanát, 

Nem azt a kis bátortalant, 

Vidékük egyszerű leányát, 

Szegény, szerelmes szótalant, 

A hűvös hercegnőt csodálja; 

Az istennőt, kinek hazája 

Felséges Néva városa... 

Ember! Más nem leszel soha; 

Hasonlítsz Éva ősanyához: 

Amit elérsz, ingertelen, 

Az ős kígyó hív szüntelen 

A csábító rejtélyű fához, 

Mely a tiltott gyümölcs helye, 

S Éden nem Éden nélküle. 

              28 

Milyen más nővé vált Tatjana! 

Az új sorssal hogy összeforrt! 

Feszes rangban hogy eltalálja 

A fesztelen, helyes modort! 

Termek fenséges asszonyában, 
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Ki példát ad hangban s szabályban, 

Ki látná azt a régi lányt, 

Kit érte égő lángja bánt? 

Miatta fordult búra kedve, 

S ha Morpheus későre jött, 

A szűzi búval küszködött 

S a holdra felnézett epedve, 

S jövendőt szőtt a képzelet: 

Szelíd, szép, páros életet. 

              29 

Szerelemnek minden kor áldoz, 

De szűz szívnek boldog zavar: 

Áldásos és termő csodát hoz, 

Mint rétnek tavaszi vihar; 

Ha szenvedély esői érik, 

Az élet nő s újulva érik, 

Rügyből pompás virág fakad, 

Mely édes, dús gyümölcsöt ad. 

De életünk meddő korában 

Oly bús, ha vágyaink után 

Holt nyom marad bennünk csupán; 

Az ősz hideg, vad záporában 

Így lesz a rétekből mocsár 

S tar erdő, mely halálra vár. 

              30 

Hősünk, jaj! kétség nincsen ebben, 

Szerelmes lett, mint egy gyerek, 

Bús, szenvedélyes révületben 

Telnek napok meg éjjelek. 

Az ész ha feddi, csak sohajtgat, 

Mindennap utcájába hajtat, 

S kiszáll a fényes hall előtt; 

Árnyékaként kíséri őt, 

Boldog, mikor pelyhes boáját 

Vállára rákerítheti, 

Karját forrón érintheti, 

Vagy tarka livrés sok lakáját 

Széttolva ér székéig el, 

Vagy egy zsebkendőt felemel... 

              31 

Tatjana nem lát - vagy mutatja? -, 

S míg Jevgenyijt kín égeti, 

Vendégként, fesztelen fogadja 

S két-három szót juttat neki. 

Ma fejbiccentéssel köszönti, 

Holnap nem, s ezzel gyászba dönti; 

Kacérságtól ment teljesen, 

Olyant nem tűrne rangja sem. 
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S Jevgenyij hervad, arca sápadt, 

S nem bánja vagy nem sejti meg; 

Jevgenyij sorvadoz, beteg, 

Tüdőbajt hozhat rá a bánat. 

Orvoshoz! - sok barátja szól, 

S több doktor fürdőt javasol. 

              32 

Marad. Inkább ősöknek írna, 

Jelentve, hogy körükbe jő. 

Tatjanát kegyre így se bírja 

(Olyan, mint minden ifju nő); 

De ő kitart, nem hagyja abba, 

Makacs reménykedése rabja; 

Most, hogy beteg, elszánt s merész - 

S remegve írni kezd a kéz: 

A hercegnőnek ír remélve 

- Bár ő levélnek (volt oka) 

Nem látta értelmét soha -, 

De úgy gyötörte szenvedélye, 

Hogy nem győzhette már a kínt. 

Levele itt van szó szerint. 

 

ANYEGIN LEVELE TATJANÁHOZ 

Tudom, megsérti most magát 

Fájdalmas titkom vallomása. 

Szemének büszke, nyílt vonása 

Mily megvetésbe fordul át! 

Mit akarok? Mi cél vezethet, 

Hogy így feltárom lelkemet? 

Csak arra lesz ok, hogy nevethet, 

S ki is csúfol majd, meglehet. 

Megláttam egyszer lánykorában 

Egy szikra vonzalmat magában, 

De hinni nem mertem neki. 

S nem szép szokás szerint feleltem: 

Féltem, szabadságát a lelkem 

- Bár untam - elveszítheti. 

S közénk állt még egy gyászos óra... 

Lenszkij bús áldozatja lett... 

Eltéptem szívem, veszte óta, 

Mindentől, mit kedvelhetett; 

Függetlenül, mástól nem értve, 

Azt hittem, kárpótlás nekem 

A csend s szabadság. Istenem! 

Tévedtem s megbűnhödtem érte! 

Követni mindenütt magát, 

Mozdulatát kísérni szemmel, 

Nézését fogni s mosolyát 

Szerelmes-bús tekintetemmel, 
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Szavát hallgatva fogni fel, 

Hogy tökéletesség a bája, 

Lábánál kínban égni el... 

Ez, ez a boldogság csodája! 

Ettől megfoszt a sors. Vakon 

Vánszorgok, látását remélve, 

Oly drága órám és napom - 

S amit kimért a sors szeszélye, 

Vesztem, pazarlom életem, 

Mert súlya úgyis unt nekem. 

Tudom: sok évre nem születtem, 

De hogy toldozgassam korom, 

Reggel hinnem kell rendületlen, 

Hogy aznap látom, asszonyom... 

Félek, szerény kérő szavakban 

Szigorú szemmel mást se lát, 

Csak gyűlölt cselt gyónás alakban - 

Már hallom is feddő szavát. 

Ha tudná, mit jelent epedve 

Szomjazni, míg a vágy hevit, 

Lobogni s hűs eszünk követve 

Csitítni vérünk lángjait, 

Vágyódni, hogy térdét öleljem, 

Lábánál sírva vallani, 

Kérést, gyónást, panaszt: a lelkem 

Minden szavát kimondani - 

S tüzem színlelt közönybe zárva 

Fegyelmezni szemem, szavam, 

Csevegve tettetni magam, 

S vidám szemmel nézni magára!... 

Mindegy. Szívemmel szállni szembe 

Nincs több erőm már, lankadok; 

Eldőlt: hatalmában vagyok, 

Beletörődtem végzetembe. 

              33 

Nincs válasz. Újra ír. Hiába. 

Harmadszor ír, s akkor se jő. 

S belép egy esti társaságba 

És kit pillant meg? ... Ott van ő! 

Csak olyan szigorú ne volna! 

Nem néz reá, hozzá se szólna; 

Hu! Ennél dermesztőbb fagyot 

Még Vízkereszt sem hozhatott! 

Két ajkát oly szorosra zárja, 

Hogy át nem törhet indulat. 

Jevgenyij élesen kutat: 

Részvét? Zavar? Nem, nem találja. 

Könnyfolt?... Arcán sehol se lát. 

Legfeljebb bosszúság nyomát... 
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              34 

Tán fél, hogy társasága, férje 

Figyel, s titkára fény derül: 

A régi csínyre, gyengeségre, 

Miről hősünk tud egyedül... 

Eh, mit! Átkozza dőreségét, 

S elutazik keresni békét, 

A nagyvilágtól elvonul, 

S megint magányosságba hull. 

S a csendes dolgozószobában 

Vendége lesz a régi kor, 

Melytől unott volt és komor 

A nagyvilág sivár zajában, 

S a bú, mely benne nagyra nőtt, 

Sötét sarokba zárta őt. 

              35 

S olvas megint. Nem válogatja: 

Gibbon, Rousseau és Fontenelle, 

Manzoni, Herder hívogatja, 

Bichat s Tissot is megfelel, 

Chamfort- s de Staël-könyvet lapozgat 

S a szkeptikus Bayle-t óra hosszat, 

S mert semmit el nem utasít, 

Oroszt is olvas, hazait, 

A szemlékben s almanachokban, 

Melyek oktatnak szüntelen, 

És most ki is kezdtek velem, 

Habár a kórus jobb napokban 

Dicséretem dalolta csak - 

É sempre bene, jó urak. 

              36 

Olvas tehát. De puszta szemmel. 

A lelke másfelé fiqyel; 

A vágyak álom-sejtelemmel, 

Szorongó búval töltik el. 

A nyomtatott sorok közében 

Ő más sort lát, más jár eszében, 

Képek rajozgatják körül, 

S a lelke bennük elmerül: 

Meghitt homályú, messzi multnak 

Sejtelmes emlékképei, 

Rossz szók, jóslások rémei, 

Álom-foltok, kuszák, fakultak, 

Hosszú mesék, színnel tele, 

Egy fiatal lány levele. 
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              37 

Érzése és gondolkozása 

Lassanként zsibbadt s kusza lett, 

Fáraó-színek tarka mása 

A sok kép, melyet lelke vet; 

Ott fekszik olvadt hóra dűlve, 

Mintha el volna szenderülve, 

Egy ifjú mozdulatlanul, 

No, vége - régi hang ujul; 

Jön sok volt ellensége sorban, 

Rágalmazó, rút kártevők, 

Elpártoló, könnyelmü nők, 

Sok megvetett barát csoportban; 

Vidéki ház - egy ifjú nő 

Ül ablakánál - ő az, ő! 

              38 

Addig rágódik így a gondon, 

Már-már eszét veszítheti, 

Vagy felcsap költőnek. Kimondom. 

Lekötelez, ha ezt teszi! 

Lelkén delej varázsa járt át, 

Hogy orosz versünk technikáját, 

Kontár tanítványként, sivár 

Eszével szinte fogja már? 

Otthon poéta-póza jól hat, 

Ha ül s kandalló-tűzbe néz, 

S doromboló hangján idéz 

Benedettá-t, idol mió-kat, 

S a tűzbe ejt - oly meghatott - 

Hol papucsot, hol hírlapot. 

              39 

Megnő a nap. Langyos szelében 

Hátrál a tél s a téli gond. 

Nem lett poéta semmiképpen, 

Nem halt meg és nem lett bolond. 

Serkentik a tavasz csodái, 

Unt lesz kályhája, zárt szobái, 

Hol mormotér volt télen át, 

S elhagyja kettős ablakát, 

S reggel repül a könnyü szánban 

Névánk során; ragyog a nap, 

Ezer zúzott, kék jégdarab 

Zajlik, s az út tiport havában 

A szán sarat csap s hólevet. 

Vajon hová, hová siet, 
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              40 

Hol itt a rejtély könnyü kulcsa? 

Az olvasó meglelte már: 

Tatjanához száguld a furcsa, 

Javíthatatlan vadmadár. 

Képén halálos sárgaság van. 

Lélek sincs az előszobában 

Bejárja néma termeit. 

Senki. Most más szobába nyit. 

Hőköl s megáll: könyökre dűlve 

Ott ül, az arca színtelen, 

Ruhája, fürtje dísztelen, 

Levelet olvas elmerülve, 

S szeméből, mint a halk patak, 

A könnyek hullva hullanak. 

              41 

A révült, néma szenvedőben 

Ki nem látná meg most a bút, 

Az önfeledt, nagyúri nőben 

Tanját, a régit, szomorút. 

Részvét csap Jevgenyij szivébe, 

S vad fájdalommal dűl elébe. 

Megreszket erre szótlanul. 

Tekintete arcára hull, 

Nem fedd, nem képed el... De látja 

Kínban kihamvadt két szemét, 

Rimánkodó tekintetét, 

Melyből némán beszél a vádja. 

A lány, ki vágyott, álmodott, 

Most újra él, feltámadott! 

              42 

Hogy felkeljen, szóval se mondja, 

Nem rántja el tekintetét, 

Szomjas szájától el se vonja 

Érzéketlen, bágyadt kezét. 

Miről merenghet önfeledten?... 

Hallgatnak hosszan mind a ketten, 

Majd szólni kezd az álmodó: 

„Elég; keljen fel - halk a szó -, 

Úgy érzem, nyíltan kell beszélnem. 

Anyegin, emlékszik, mikor 

Együtt látott a hársfasor, 

S én ott türelmesen, szerényen 

Hallgattam oktató szavát? 

Most én leckéztetem magát. 
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              43 

Ifjabb voltam s tán jobb lehettem 

Találkozásunk idején. 

Anyegin, szívemből szerettem, 

S szívében mit találtam én? 

S válasz mi volt? Szigorusága. 

Egy halk leány szerelme, vágya 

Nem is volt újság, ugye, nem? 

Ma is meghül még - istenem! - 

Vérem hideg, feddő szavától 

S szemétől... Nem hibáztatom: 

Nemes szándékú volt nagyon 

A szörnyű órában, s magától, 

Amit tett, nem volt helytelen: 

Köszönöm, hogy úgy bánt velem... 

              44 

Akkor, mélyén a nagy magánynak, 

Hová hiú hír el sem ért, 

Ugye, nem tetszettem magának?... 

Miért üldöz most itt? Miért? 

Miért fordult felém figyelme? 

Azért, mert nagyvilági helyre 

Emelt a sors, estélyt adok, 

Gazdag s előkelő vagyok? 

Mert férjem megrokkant csatákban, 

S az udvar bennünket szeret? 

S ha szégyen érne engemet, 

Megtudnák mind a társaságban, 

S rosszhírem vinné szerteszét, 

A győztes csábító nevét? 

              45 

Sírok... Ha azt a régi Tanját 

El nem feledte, tudja meg: 

Inkább tűrném érzéshiányát, 

Szavát, mely érdes volt s rideg, 

Kioktató hangjának élét, 

Mint ezt a sértő szenvedélyét, 

A leveleket s könnyeket. 

Akkor másként viselkedett, 

Fiatal álmom szánva nézte. 

Tisztelt egy lányt. Ez volt a mult... 

De most! - lábamhoz mért borult? 

Milyen gyarló érzés igézte? 

Ily hűvös észt s ilyen szivet 

Gyarlóság rabbá hogy tehet? 
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              46 

A pompa s fény káprázatában 

Házam s estélyes életem, 

Sikereim a társaságban: 

Csak talmi díszem, megvetem... 

Itt hagynám ezt a torz világot, 

Itt ezt az ócska mascarade-ot, 

S vállalnám fény, zsivaj helyett 

Könyvpolcomat, vad kertemet, 

Multam szegényes házatáját, 

A kedves helyet és szobát, 

Ahol megismertem magát, 

A temető csendes magányát, 

Hol egy kereszt áll hűs helyen, 

S lomb közt szegény nyanyám pihen. 

              47 

A boldogsághoz mind a ketten 

Közel jártunk! De közbeszólt 

A sorsom, ő diktálta tettem, 

Mely, meglehet, könnyelmű volt. 

Anyám sírt, úgy kért, úgy kivánta, 

Hogy már szegény Tanja se bánta, 

A kockát róla hogy vetik... 

És férjhez mentem. Most pedig 

Menjen, kérem, ne is kövessen; 

Tudom, hogy lélekben nemes, 

Becsületes, önérzetes, 

Szeretem még (mit rejtegessem?), 

De másnak szánt a sors oda, 

S hűtlenné nem leszek soha.” 

              48 

S kiment. Jevgenyijünk remegve 

Csak áll villámsujtottan ott, 

Az érzések vad fergetegje 

Hökkent szívén hogy átcsapott! 

Sarkantyúhang pendül fülébe, 

S Tatjana herceg-férje lép be. 

S a kellemetlen perc előtt 

Itt, olvasóm, elhagyjuk őt, 

Búcsúzunk hősünktől sok évre, 

Örökre tán. Jártunk vele, 

Amerre vitte Sors szele, 

Köszöntsük egymást partot érve: 

Hurrá! Elég volt, ugyebár? 

Régóta vártunk erre már! 
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              49 

S most, olvasóm - ki vagy? Barátom 

Vagy ellenségem? nem tudom -, 

Isten veled hát! - ezt kiáltom, 

Baráti szóval búcsúzom. 

Bármit kerestél verssoromban: 

Felfrissülést a munkagondban, 

Viharos, szép emlékeket, 

Elmés szót, élő képeket, 

Hibát stílusban és szavakban, 

Kívánom, lelj bár cseppnyi részt, 

Mely álmodni s mulatni készt, 

Vagy arra, hogy folyóiratban 

Vitázzék harcos ingered. 

Elválunk most. Isten veled. 

              50 

Isten veled, különc kisérő, 

S te eszmény, álmom asszonya, 

S te munka, mely lüktetve élő 

S tartós voltál, de súly soha. 

Amit költő kíván, ha zaj van, 

Felejtést adtatok viharban, 

Baráti szót, mely biztatott. 

A nap hányszor lenyughatott, 

Mióta Jevgenyij alakja 

S Tatjana megjelent nekem, 

Mint álmom és révületem, 

S én bűvös kristályban kutatva 

Tisztán még nem foghattam át 

Szabad regényem távolát. 

              51 

Kik első strófáim figyelték, 

Szétszórta már a messzeség, 

Vagy már a sírok átölelték, 

Ahogy megírta Szádi rég. 

Nélkülük lett kész művem, árván, 

S kiről eszményképem, Tatjanám 

Kapott nemes vonásokat... 

Jaj, elragad a sors sokat! 

Boldog, ki serlegét fenékig 

Nem hajtja fel élet-torán, 

Otthagyja ünnepét korán, 

Regényét nem forgatja végig, 

S megválik tőle könnyedén, 

Mint Anyegintól válok én. 

 


