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MIHAIL ZOSCSENKO

Puskin-emléknapok,	1937
Az első Puskin-beszéd1

A	büszkeség	érzése	késztet	a	kijelentésre,	hogy	házunk	eme	napokban	nem	kullog	az	ese-
mények	sereghajtásában.	Először	is:	be	lett	szerezve	6	rubel	50	kopejka	áron	Puskin	egy	kö-
tetben,	széles	körű	közhasználatra.	Másodszor:	a	LAKBÉRSZÖV	irodájában	fel	lett	állítva	a	
nagy	költő	gipsz	mellszobra,	hogy	alkalmasint	hadd	juttassa	eszébe	a	késedelmes	befizetőknek	
az	elmaradt	lakbért.	Ezen	felül:	a	kapualjban	ki	lett	akasztva	Puskin	fenyőágacskákkal	körbe-
font,	művészeti	arcképe.	Végül	pedig	a	mostani	lakógyűlés	önmagában	ékesszóló.

Meglehet,	ez	nem	sok,	de	őszintén	szólva	a	mi	LAKBÉRSZÖV-ünk	nem	várta,	hogy	ek-
korra	felhajtás	lesz.	Azt	gondoltuk:	na,	ahogy	általában,	majd	megemlékezik	róla	a	sajtó,	hogy	
úgymond	a	zseniális	költő	a	Miklós	cár	alatti,	zord	korban	élt.	Na	meg	aztán	a	színpadon	min-
denféle	részletek	művészi	felolvasása	lesz,	és	elénekelnek	valamit	a	Jevgenyij Anyeginből.	De	
ami	mostanság	folyik,	az	őszintén	szólva	a	mi	LAKBÉRSZÖV-ünket	arra	inti,	hogy	készen-
létben	álljon,	és	felülvizsgálja	álláspontját	a	szépirodalom	területén,	nehogy	aztán	sárdobálás	
kezdődjön,	hogy	úgymond	mi	lebecsüljük	a	verseket	és	meg	ilyesmi.

Tudják,	még	az	a	szerencse,	hogy	költők	tekintetében	a	házunkat,	ahogy	mondják,	az	istenek	
kegyelik.	Igaz,	van	egy	bérlő,	Caplin,	aki	verseket	írogat,	de	ő	könyvelő,	és	ráadásul	egy	olyan	
pimasz	fráter,	hogy	tényleg	nem	tudom,	hogy	hogyan	fogok	róla	beszélni	a	Puskin-napokon.

Bejön	hozzám	tegnapelőtt	este	a	LAKBÉRSZÖV-irodába,	elkezd	fenyegetőzni	és	a	többi,	
meg	minden.	„Én	téged	–	kiabálja	–,	te	hórihorgas	ördögfajzat,	agyonszekírozlak,	ha	nem	ra-
katod	át	a	kályhát	a	Puskin-napokig.	Megfulladok	a	széngáz	végett	–	mondja	–,	így	nem	lehet	
verseket	írni.”

Mire	én:	„A	költők	iránt	érzett	minden	mély	tiszteletem	ellenére	momentán	nem	tudom	a	
kályhádat	átrakatni,	mert	a	kályhás	egyfolytában	lumpol.”	Az	meg	csak	ordibál	velem,	még	
meg	is	kergetett.	Még	az	a	szerencse,	hogy	a	lakók	személyi	összetétele	között	nincs	különfé-
le,	tudják,	írókáder	és	a	többi.	Aztán	még	biztosan	azok	is	az	agyunkra	mennének,	mint	ez	a	
Caplin.

Na	és	akkor	mi	van,	hogy	ő	verseket	tud	írni.	Akkor	már,	bocsánatokat	kérek,	az	én	hétéves	
Koljunkám	is	feltételeket	szabhat	a	LAKBÉRSZÖV-nek:	ő	is	ír	ám,	a	szentem.	És	van	is	neki	
egy	egész	jó	verse.

Szeretjük a kismadárkát, kit kalitka kerít,
De utáljuk az Ötéves Terv ellenségeit.

Azám,	ez	a	kis	tökmag,	még	csak	hétéves,	de	már	úgy	ír,	mint	a	veszedelem!	De	persze	ez	
nem	azt	jelenti,	hogy	Puskinhoz	szeretném	hasonlítani.	Egy	dolog	Puskin,	más	dolog	–	az	a	
széngázmérgezett	Caplin	bérlő.	Egy	micsoda	csirkefogó!	Ja,	és	ami	még	fontos,	épp	jön	velem	
szembe	a	feleségem,	amikor	az	a	senkiházi	elkezd	engem	kergetni,	és	azt	üvöltözi,	hogy	„fejjel	
előre	nyomlak	be	mindjárt	a	kályhámba!”.	Na	de	ilyet!	Miféle	dolog	ez?	Éppen	a	Puskin-em-
léknapok	zajlanak,	ez	meg	itt	idegel	engem.

Puskin	úgy	ír,	hogy	minden	sora	a	tökéletesség	csúcsa.	Mondjuk,	egy	ilyen	zseniális	bérlő-
nek	még	ősszel	átrakattuk	volna	a	kályháját.	De	egy	ilyen	Caplinnak,	még	neki	rakassuk	át?	
–	tisztára	le	vagyok	döbbenve.

Száz	év	eltelik,	és	Puskin	versei	még	mindig	csodálkozást	váltanak	ki.	De,	már	bocsánatot	
kérek,	mi	lesz	egy	ilyen	Caplinból	száz	év	múlva?	Micsoda	egy	pofátlan	alak!…	Élt	volna	ez	a	
Caplin	száz	évvel	ezelőtt.	El	tudom	képzelni,	mi	lett	volna	belőle,	és	hogy	nézne	ki	mostanára!

Őszintén	szólva	d’Anthès	helyében	ezt	a	Caplint	egyenesen	szitává	lőttem	volna.	A	párbaj-
segéd	azt	mondta	volna:	„Egyszer	lőjön	bele!”.	Én	azonban	mind	az	öt	golyót	beleeresztettem	
volna,	mert	nem	szeretem	a	pofátlanokat.2
A	nagy	és	zseniális	költők	idő	előtt	meghalnak,	de	ez	a	disznó	Caplin	itt	marad,	és	a	vérün-

ket	is	kiszívja.
(Hangok a közönség soraiból:	Puskinról	beszéljen!)
Hát	Puskinról	beszélek	én,	nem	is	Lermontovról.	Puskin	versei	csodálkozást	váltanak	ki.	

Minden	soruk	közkedvelt.	Akik	nem	olvasták,	azok	is	ismerik	Puskint.	Nekem	személy	szerint	
a	 lírai	versei	 tetszenek	az	Anyeginből.	„Mondd,	 te	Lenszkij,	miért	nem	táncolsz”	és	a	Pikk 
dámából	a	„Bütyök	szeretnék	lenni	egy	ágon”3.

1	 A	fordítás	a	Bolyai	János	Kutatási	Ösztöndíj	támogatásával	készült.	A	fordító	az	MTA	BTK	Irodalomtudományi			
Intézetének	 tudományos	munkatársa.	Ezúton	mondok	hálás	köszönetet	Hetényi	Zsuzsának	és	Rónai	Gábornak	
értékes	észrevételeikért,	amelyek	jelentős	mértékben	hozzájárultak	ahhoz,	hogy	Zoscsenko	hőse	magyar	nyelven	
megszólalhatott.	A	szöveghez	fűzött	megjegyzések	tőlem	származnak	–	K.	Zs.

2	 D’Anthès	francia	katonatiszt,	aki	1837	januárjában	párbajban	megölte	Puskint.
3	 Csajkovszkij	Pikk dáma	című	operájának	librettójában	szerepel	Gavriil	Gyerzsavin	(1743–1816)	Sutka	(‚Tréfa’,	

1802)	c.	verse,	amelynek	ez	az	utolsó	sora.
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(Közbekiabálás:	Ez	az	operalibrettó.	Ezek	nem	Puskin-versek!)
Micsoda?	Mármint	hogyhogy	nem	Puskin-versek?…	Mit	zsibbasztjátok	itt	az	agyamat?	

Bár	most,	hogy	átlapozom	az	egykötetes	Puskint,	látom,	a	Pikk dámában	tényleg	nincsenek	
versek…	De	hogyha	azt,	hogy	„ha	a	kedves	hölgyek	mind	repülni	tudnának,	mint	a	mada-
rak”4	sorokat	nem	Puskin	írta,	akkor	tényleg	nem	tudom	már,	hogy	mit	is	gondoljak	erről	az	
ünnepről.

Egyszóval,	nem	fogom	Caplin	kályháját	átrakatni.	Egy	dolog	Puskin,	más	dolog	Caplin.	A	
pofátlanja!

A második Puskin-beszéd
Kedves	Elvtársak,	én,	 természetesen,	nem	vagyok	irodalomtörténész.	Bátorkodom,	hogy	

ehhez	a	jelentős	évfordulóhoz	egyszerűen,	ahogy	mondani	szokás,	az	átlagember	szemszögé-
ből	közelítsek.	Egy	ilyen	őszinte	megközelítés,	nézetem	szerint,	még	inkább	közelebb	hozhatja	
hozzánk	a	nagy	költőnk	alakját.

Tehát.	Száz	év	választ	el	minket	a	nagy	költőtől!	Az	idő	tényleg	hallatlanul	gyorsan	szalad!
A	német	háború,	mint	ismeretes,	huszonhárom	évvel	ezelőtt	kezdődött.	Azaz,	amikor	elkez-

dődött,	akkor	Puskinig	még	nem	volt	száz	év,	mindössze	csak	hetvenhét.
Én	pedig,	képzeljék	csak,	1879-ben	születtem.	Ily	módon	még	közelebb	voltam	a	nagy	köl-

tőhöz.	Nem	mondom	én,	hogy	láthattam	volna,	csak,	ahogy	mondani	szokták,	minket	mind-
össze	közel	negyven	év	választott	el	egymástól.

Az	én	nagymamám	meg	még	annál	is	olyanabb,	1836-ban	született.	Azaz	Puskin	láthatta	őt,	
sőt	ölbe	is	vehette.	Dajkálhatta	a	nagymamát,	az	meg,	neadjisten,	sírhatott	is	a	kezében,	és	még	
csak	sejtelme	sem	volt,	ki	tartja	őt	a	karjaiban.

Persze	Puskin	aligha	dajkálhatta,	annál	is	inkább,	hogy	a	nagyanyám	Kalugában	élt,	Pus-
kin	meg	mintha	arra	nem	is	 járt	volna,	de	azért	nem	zárhatjuk	ki	ezt	az	 izgalmas	verziót,	
annál	is	inkább,	hogy	a	költő	szerintem	akár	be	is	ugorhatott	Kalugába,	hogy	találkozzon	az	
ismerőseivel.

Vagy	vegyük	az	apámat,	aki	pedig	1850-ben	született.	De	Puskin	akkor	már	sajnos	nem	
élt,	máskülönben	akár	az	apámat	is	dajkálhatta	volna.	Na,	de	a	dédanyámat	minden	bizony-
nyal	ölbe	vehette.	Hiszen	a	dédi,	képzeljétek	csak	el,	1763-ban	született,	 így	a	híres	költő	
simán	meglátogathatta	volna	a	szüleit,	és	követelhette	volna,	hogy	adják	neki	oda	őt,	hogy	
megfoghassa	és	dajkálhassa…	Bár,	jut	eszembe,	1837-ben	a	dédanyám,	valószínűleg	már	túl	
volt	a	hatvanon,	így	azután,	őszintén	szólva,	én	nem	is	tudom,	hogy	hogy	is	volt	ez,	hogyan	
is	oldották	meg	ezt	a	dolgot…	Lehet	az	is,	hogy	pont	a	dédanyám	dajkálta	Puskint.	Ám	az	is	
lehet,	hogy	ami	számunkra	az	ismeretlenség	homályába	burkolódzik,	az	számukra,	feltehe-
tőleg,	nem	okozott	semmilyen	nehézséget,	és	ők	tökéletesen	eligazodtak	abban	a	kérdésben,	
hogy	kit	kell	dajkálni,	meg	hogy	ki	kit	 ringasson.	És	ha	az	öregasszony	akkortájt	 tényleg	
hatvan	körül	volt,	akkor	természetesen	még	feltételezni	is	nevetséges,	hogy	valaki	dajkálta	
volna.	Tehát	ő	maga	volt	az,	aki	valakit	dajkált.

És	 lehetséges,	 hogy	miközben	 dajkálta	 és	 lírai	 dalokat	 dúdolt	 neki,	 a	 dédanyám	maga	
sem	tudta,	hogy	felkeltette	Puskinban	a	költészet	iránti	érzéseket,	és	az	is	lehetséges,	hogy	
azzal	az	ő	elhíresült	dajkájával,	Arina	Rogyionovnával	közösen	ihlették	őt	bizonyos	versek	
megírására.5

Ami	Gogolt	és	Turgenyevet	illeti,	őket	majd	minden	rokonom	dajkálhatta,	hiszen	még	keve-
sebb	idő	választotta	el	őket	egymástól.	Összességében	a	következőket	mondhatom:	a	gyerekek	
életünk	díszei,	a	boldog	gyermekkor	–	ez,	ahogy	mondani	szokták,	óriási	 jelentőséggel	bíró	
probléma,	amely	napjainkban	már	megoldást	nyert.	A	bölcsődék,	a	kisdedóvók,	a	baba–mama-
szobák	a	pályaudvarokon	–	mindezek	tehát	ugyanazon	ügy	méltó	megnyilvánulásai…	Na	igen,	
hol	is	tartottam?

(Egy hang a közönség soraiból: Puskinról…)
Ja,	igen…	Pont	erről	beszélek	–	Puskin…	egy	százéves	évforduló.
És	egykettőre	itt	vannak	a	nyakunkon	más,	nevezetes	jubileumok	is	–	Turgenyev,	Lermon-

tov,	Tolsztoj,	Majkov	és	a	többi,	és	a	többi.	Akkor	aztán	kapkodhatjuk	a	fejünket.
Egyébként,	magunk	között	szólva,	néha	az	ember	szinte	elcsodálkozik,	hogy	miért	táp-

lálunk	ilyen	viszonyt	a	költők	iránt.	Az	énekesekhez,	például.	Nem	mondom,	hogy	nálunk	
rosszul	viszonyulnának	hozzájuk,	de	nem	foglalkoznak	velük	annyit,	mint	emezekkel.	És	ők	
is,	ahogy	mondják,	tehetségek.	Megérintik	a	lelkünket	is.	Meg	az	érzelmesség	is	adva	van	
náluk.	Meg	minden,	ami	még	kell.

Természetesen	magam	sem	vitatom,	Puskin	–	hatalmas	zseni,	és	minden	sora	érdeklődést	
vált	ki	belőlünk.	Egyesek	például	Puskint	a	rövidebb	verseiért	is	tisztelik.	Én	azonban	ezt	nem	
mondanám.	A	rövid	vers	–	az	az,	ami,	ahogy	mondják,	kicsi	és	nem	túl	nagy	mű.	Nem	azt	ál-
lítom,	hogy	mindenki	tud	ilyet	írni,	de,	ahogy	mondják,	ránéz	az	ember,	és	határozottan	nincs	
benne	semmi	hű,	de	eredeti	vagy	művészi.	Például	képzeljetek	el	egy	ilyen,	azt	mondanám,	
egyszerű	és	nem	túl	magas	szépirodalmi	értékű	szóhalmazt:

4	 Tomszkij	énekli	Gyerzsavin	Sutka	című	versét	Csajkovszkij	Pikk dáma	című	operájában.
5	 Puskin	dajkájáról	van	szó.
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Zsellérgyerek szalad vidulva,
Utast húz szánkóban: kutyát,
A huncutnak fagy már az ujja.6

(Egy hang a közönség soraiból:	Ez	a	Jevgenyij Anyegin.	Ez	nem	egy	rövid	vers.)
Valóban?	De	mi	gyerekkorunkban	 ezt	 önálló	versként	 vettük	 az	 iskolában.	Na,	 annál	 jobb,	

nagyon	 örülök.	A	 Jevgenyij Anyegin	 valóban	 egy	 zseniális	 eposz.	 De,	 természetesen,	minden	
eposznak	megvannak	a	maga	művészi	hiányosságai.	Mindent	összevéve	azt	mondhatom:	Puskin	
a	gyerekek	számára	nagyon	érdekes.	És	még	az	sem	lehetetlen,	hogy	akkoriban	egyszerűen	egy	
gyerekversköltő	volt.	Hozzánk	azonban	lehet,	hogy	valamennyire	már	más	alakban	jutott	el.	Főleg,	
hogy	a	gyerekeink	igencsak	felcseperedtek.	Már	nem	jó	nekik,	mondjuk,	egy	efféle	gyerekvers:

Mozdonyocska zak-zak-zak.
Kerekei katt-katt-katt.
Éljen az Állami Nyomda,
Suska vár az íróra.

Emlékszem,	tudjátok,	nálunk	az	osztályban	feladták,	hogy	tanuljunk	meg	egy	rövid,	sem-
mike	kis	Puskin-verset.	Vagy	egy	seprűről,	vagy	valami	madárkáról,	vagy	talán	mintha	egy	ág-
ról	szólt	volna.	Mintha	nőne-nődögélne	egy	ágacska,	a	költő	pedig	művészien	így	szól	hozzá:	
„Felelj,	szentföldi	pálmaág!”7
(Egy hang a nézők sorai közül:	Ez	nem	Lermontovtól	van?)	
Tényleg?	Hát	én,	tudjátok,	általában	keverem	őket…	Puskin	és	Lermontov	–	ők	számomra	

valahogy	egy	egészet	alkotnak.	Nem	teszek	közöttük	különbséget…
(Zaj a teremben. Hangok:	Inkább	Puskin	munkásságáról	beszéljen!)
Elvtársak,	pont	ehhez	érkeztem	most	én	el.	Puskin	munkássága	csodálatot	vált	ki.	Minden	

egyes	verssoráért	egy	tízest	kapott.	Ráadásul	folyton	újra	meg	újra	kiadták.	Ő	pedig,	ennek	
dacára	csak	írt,	és	írt,	és	írt.	Tisztára,	mint	akit	felhúztak.

Persze	az	udvari	élet	erősen	zavarta	őt	a	versírásban.	A	bálok,	meg	minden.	Ahogy	maga	a	
költő	mondta:

Honnan támadt e zaj, e harsány hangu lárma,
A timpán s tamburin szava miért rivall?8

Timpán!	Hogy	juthat	az	ember	odáig,	hogy	ilyen	szavakat	használjon…
Természetesen	nem	fogunk	elidőzni	a	költő	életrajzi	adatainál:	ezek	mindenki	számára	is-

mertek.	De	azért,	ahogy	mondják,	egyrészről	a	magánélet,	hétszobás	lakás,	hintó,	másrészről	
maga	a	cár,	Vesszőző	Miklós,9	az	udvari	élet,	a	líceum,	D’Anthès	és	a	többi.	És,	köztünk	szól-
va,	Tamara	meg	persze	megcsalta…

(Zaj a teremben. Bekiabálások:	Natalja,	nem	Tamara.)
Valóban?	Ja	persze,	Natalja.	Lermontovnál	van	Tamara…	Erről	beszélek.	Maga	Vesszőző	

Miklós	természetesen	nem	írt	verseket.	És	ettől	akaratlanul	is	szenvedett	és	féltékenykedett	a	
költőre…

(Zaj a teremben. Elszórt hangok, amelyek bekiabálássá erősödnek:	Elég	volt!	Dobják	ki	a	
szónokot!)

Tehát	lassan	befejezem,	elvtársak…	Puskin	hatása	ránk	óriási.	Ő	egy	zseniális	és	nagy	költő	
volt.	És	sajnálhatjuk,	hogy	nem	velünk	él.	A	karunkon	hordoznánk,	és	gondoskodnánk	arról,	
hogy	pazar	élete	legyen,	persze	csak	akkor,	ha	tudnánk,	hogy	majd	belőle	éppen	Puskin	vá-
lik.	Mert	amúgy	előfordul,	hogy	a	kortársak	megbíznak	a	kortársaikban,	tisztességes	életről	
gondoskodnak	számukra,	gépkocsit	és	lakást	ajándékoznak	nekik,	aztán	pedig	kiderül,	hogy	
rossz	lóra	tettek.	Azután,	ahogy	mondani	szokták,	futhatnak	a	pénzük	után.	Egyébként	is	sötét	
szakma	ez,	hogy	ott	enné	meg	a	fene.	Az	énekesek	ráadásul	mintha	jobban	is	szórakoztatnának	
minket.	Énekelni	kezdenek,	és	rögtön	kiderül,	hogy	milyen	a	hangjuk.

Szóval	befejezem	az	előadásomat	a	zseniális	költőről,	és	szeretném	felhívni	a	figyelmet,	
hogy	az	ünnepélyes	rész	után	művészi	előadás	veszi	kezdetét.

(Egyetértő taps. Mindenki feláll és elindul a büfé felé.)

Kalavszky Zsófia fordítása

6	 Áprily	Lajos	fordítása.	A	beszélő	hibásan	idézi	a	Jevgenyij	Anyegin	V.	énekének	2.	strófájából	a	9–12.	sorokat.	
Kihagyja	a	tizenegyedik	sort.	

7	 Ju.	Lermontov:	Szentföldi pálmaág	(1837),	ford.	Lator	László.
8 Puskin: Bacchus ünnepe	(1818),	ford.	Vajda	Endre.
9	 I.	Miklós	cár	csúfneve.	Az	orosz	szövegben	szereplő	Nyikolaj	Palkin	szó	szerint	Bot(os)	Miklóst	jelent.	Alexander	

Herzen	nevezte	el	így	a	cárt	a	katonáit	kegyetlenül	és	kíméletlenül	sújtó	vesszőzések	gyakorlata	miatt.


