
Az Anyegin új felfogását főleg K rúdy  Gyula fejezi ki és teszi 
köztudattá. Szerb A ntal megfigyelése szerint »K rú d y  Gyulának bizonyára 
azért volt annyira kedves ez a költemény, mert oly otthonosan érezte m agát 
benne, m intha egy m agyar nemesi kúriáról beszélne, a m agyar m últszázadról.« 
( A világirodalom története, III . 57. 1.) S míg Bodenstedt még lá tja , hogy »Onagin 
ist eben eine Satire au f die heutigen russischen Zustánde und insbesonders au f 
die russische Gesellschaft« (Puskin-fordítása előszava), Szerb Antal szerint, 
aki Bérczv fordításában és K rúdy kom m entárjain keresztül ismeri a költeményt,
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K rúdy regényeinek szinte állandó m otívum a az Anyegin-olvasás. Neki 
m agának 17 éves korában egy művelt patikusnő ad ja  kezébe a könyvet, s ő 
attól kezdve Puskint »m ég a nőknél is jobban  szereti«. A költemény nem is 
szakm ai jellegű h atást tesz rá, mint Gyulaira : az Anyegin művészi eszközeinek 
elsa játítása  helyett hősei életét akarja  követni. Nem írni akar úgy, mint Puskin, 
hanem úgy öltözni, úgy élni, úgy szeretni, mint Anyegin.
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val (id. cikk). K rú dy  szerint Szép Ernő L ila  Akác-knak (1919) hőse, Csacsinszky 
P ál is »pesti Eugén Anyegin«. Csak persze ez az Anyegin, am ely a kor m agyar 
olvasóinak lelkében tükröződik, nem egészen azonos Puskinéval : míg ez össze
om lott dem okratikus törekvései kárpótlásaképpen szakítja  le órái virágát, 
a m agyar századvég Anyeginje azokra nem is gondolva keresi az élvezeteket. 
Ennek az Anyeginnek, szemben az igazival, nincs közéleti dimenziója. A század
vég fia i szám ára e mű a szerelem iskolája. K rúdy  Gyula Rezedá-ja az Anyegin
ból felolvasott részletekkel puhítja a női sziveket. A Vörös postakocsi-bán Krúdy 
világosan elm ondja, m it je lentett neki e költemény. »Anyegin\ Tán csak azért 
volna jó  m égegyszer if jú  tanulónak lenni, hogy az elhagyott liget padján  k i
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vésett női szivek és névkezdőbetűk között először olvassuk ism ét Anyegin Eu- 
géntl M oszkvába utazni és a balettnek tapsolni, T atján a  levelét venni és a Néva 
partján  sétálni. M indnyájan Anyeginek vagyunk if jú  korunkban. E s Lenszkij 
bús sírhalm án ugyan ki nem könnyezett? B erta  jó l választo tt. Az Anyegin 
olvasása egyszerre új világ csodáit nyitotta meg Rezeda úr előtt : elhatározta, 
hogy életcélt választ, költő lesz, hírlapíró, Puskin Sándor lesz —, és mindezt 
egy éjszaka, midőn égő hom lokkal és szinte tú láradó szívvel olvasta az orosz 
költő összecsendülő sorait. M ásnap, a régi tem ető felé sétáltak  éppen, Rezeda 
úr bátran  és könnyes szemmel fogta meg B erta sárgakeztyűs kezét :

— T átján a ! — m ondta.
Az asszony m egsim ogatta az ifjú  nedves szemét : — Örülök, hogy fel

ébresztettem  önt, fiam  . . .
— Szeretem.
— Tehát m ár szeretni, hódítani és bátornak lenni is m egtanult Anyegin

tő l?  kérdé m osolyogva az asszony.«
Az Anyeginnek e szerelmese és kitűnő ism erője íme a Vörös postakocsi 

írásakor még nem veszi észre, hogy kedvenc hősének m ás ábrándjai is voltak 
ifjúkorában , mint a szerelem.

Az első világháborút követő biederm eyer-divat idején a Puskint v issz
hangzó költemények m ár nem is a Bérczy-, hanem a Krúdy-értelm ezte Anyégin 
h atását m utatják . Ezekben m ár nincs is szó m ásról, mint szerelemről.
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