
Alekszandr Puskin

HARKOV ARNYA

1

Egy este a Mescsanszkaján 
a bordélyban kotoltak 

tizen, egy zászlós, egy kaján 
költő, egy léha volt-pap, 

egy kereskedő, egy diák, 
egy vedlett irnokocska, 

egy ficsúr s hárman katonák, 
kikben volt némi vodka. 

Ki-ki megivott egy pohár 
puncsot, s az ágyon egy-egy 

kis kurvával, felajzva már, 
kemény munkába kezdtek.

2

Fel-fel, versengve baszni hát!
Tüzes-heves bírókban 

a göndör szőrű jó  pinát 
melyik fasz győzi jobban? 

Pinák és seggek mérnöke, 
ki helyét jól megállja, 

te vagy a kanok gyöngye, te, 
Priaposz áldozárja.

Négyszer döfted be farkadat, 
beverted újra s újra, 

de negyedszer hoppon maradt, 
kiszottyant lekonyulva.

3

Lóg! Mimirkéli mind a két 
kezével a macája, 

nyomkodja makkját, üstökét 
cibálja, mindhiába. 

Nekibúsul, papunk alól 
kifordul hát a dajna,
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hasára pattan, lovagol, 
a bajszát nyalja-falja.

De oda a lőcs ereje,
mint fáradt hős ledobban 

nagy harc után, kókadt feje 
csak sír a lágy marokban.

4

Ahogy költőnk, Hvosztov, kihez 
a természet fukar volt, 

egy ódán piszmog-révedez, 
mit így-úgy összebarmolt, 

előtte mazna gyermeke, 
cincálja, húzza-vonja, 

makacsul kínlódik vele, 
hogy lelkét belenyomja, 

papunkon úgy buzgólkodott, 
de hasztalan, a szajha, 

lógó pöcséből oszlopot 
nem bírt formálni, sajna.

5

Az arca ég, a homlokán 
a szégyen pírja lángol, 

már ugrana, de azután 
csak ott marad az ágyon. 

Mert, bár szalonkabátja van, 
nadrágja leeresztve, 

lógó tökkel, idomtalan, 
vastag faszát meresztve, 

egy árny jelent meg, közeleg 
hozzá, remeg a lába, 

de szeme lángolva mered 
az éjjeli homályba.

6

„Mi lelte ezt a jó  fiút?” 
így tudakolta halkan. 

„Tökömben az erő kihunyt, 
és elcsüggedt a farkam, 

elárult rútul, álnokul,
mert most sehogy se tombol.”
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„Baszod, mért nem fohászkodol 
fel hozzám nagy bajodból?” 

„Mondd hát, ki vagy?” a meglepett 
Baszadi így kiáltott.

„Barkov”, szólt az, „jó szellemed, 
segítőkész barátod.”

7

A rémült expap ajakát 
szó el nem hagyta egy se, 

csak eldőlt, mint a tele zsák, 
Barkov lábához esve.

„Kelj fel csak, kedves Baszadi, 
no kelj fel már, nem érted? 

Visszaadom az igazi 
faszok tüzét tenéked.

Baszd meg a drágát, rajta csak!” 
És lám, csodák csodája, 

piros a makk, a fasz dagad, 
mint jó  karó, felállva.

8

„No látod, csak egy percbe telt, 
és máris segítettem.

De tudd meg, nem dicsőített 
dalnok még eddig engem.

A jó  anyjuk picsája! De 
nem is kell tőlük -  annál

inkább jólesne, hogyha te 
egy szép ódát faragnál.

Ihol tüzes lantom, ne, vedd, 
és játssz, mindegy, akármi!

Van húr s vonó, van jó  fejed, 
szép dalt tudsz kitalálni!

9

Ne mint Bobrov, s ne énekelj 
Sihmatovhoz hasonlón. 

Hvosztov, Palicin, egy se kell, 
megverte mind Apollón.
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Mért majmolnád az ostobát, 
a sok rossz rímkovácsot? 

Baszom az anyád, azt csináld 
csak, amit én tanácsiok, 

s faszomra! nagy dalnok leszel, 
se szerzetes, se ördög, 

se kurva majd nem szundit el, 
ha kedved rajta tököd.”

10

„Barkov, nem lesz panasz reám!” 
kiáltott lelkesedve 

a pap, s eltűnt az éji árny.
A széplány drága segge 

alatt a kispárnát talán 
hússzor is összegyűrte 

hősünk, s a fénylőn pőre lány 
csak nagy sokára hűlt le.

De megjött már a virradat, 
s mint Barkov farka makkja, 

vöröslőn felhágott a nap 
a kékellő magasba.

11

S poétává lett Baszadi, 
jár baszva és dalolva. 

„Barkov nagy!” fennen hirdeti 
Phoebus kedvelte tolla. 

Faroknak, tolinak mestere, 
övezi hír, dicsőség, 

magasztalják mindenfele, 
fogadók, kocsmák hősét.

Jár hetedhét országon át, 
és húzza-nyomja bátran, 

Oroszföldön édent csinált 
papíron és pinákban.



Alekszandr Puskin: Barkov árnya *1165

12

Ott is, ahol a fasz beszél, 
nyikorgó ócska ágyban, 

s ott is, ahová csak betér, 
vásári sokaságban.

S az elmés dalnok ott-emitt 
kupiéit mondja, mondja.

S Barkov hasznos tanácsait 
elismétli naponta.

S mindenki, bár faszt vagy lyukat 
visel, megilletődve 

néz rá, lányok szoknyájukat 
emelgetik előtte.

13

Úgy élt hősünk, bármerre járt, 
hogy a császár se jobban. 

Hát egyszer meglát estetájt 
egy zárdát. Izgatottan 

belopózott-settenkedett, 
s a húrt felajzva dallta, 

hogy győz ifjú pinák felett 
a férfi büszke farka.

Az apácák kis pöcke már 
ugyan pirult, mocorgott, 

hanem akkor kattant a zár, 
s a pap máris fogoly volt.

14

Egy cellához vitték legott 
a nagykedvű poétát.

Hívogatóan puha volt, 
de tölgyfa volt a szép ágy.

És a pucér, ellenkező 
pap befekszik az ágyba.

Ott volt a térés baszmező, 
és ott egy vén apáca.

Nagy tőgye köldökig lelóg, 
rossz nézni szörnyű rését.

Szegény papunkat fenemód 
nyaggatja már a vénség.
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15

Az apátnőt a jövevény 
keményen megkefélte, 

s hogy megvolt, a szegény legény 
nagy szégyenkezve kérdte:

„Mi lesz a fizetség?” „Fiam,
megmondom én, no halld csak: 

mit szépítsem, hamarosan 
el fog nyüvődni farkad. 

Kappan-pöcs lesz, s bűne miatt, 
törvény ez itt, hiába, 

áldozatul Asmódinak 
vetjük a reterátba.”

16

Szegény dalnok, mi lesz veled?
Borzalmas büntetés vár!

Időd lejár, s faszod felett 
ott villog, jaj, a kés már!

Baszd bár buzgón, lelked kitedd, 
a fasz alatt megőszült 

ribancot meg nem békited, 
ha egyszer nekibőszült.

Anyád likát, apád faszát 
átkozhatod te! Most hát 

sirathatjátok, szép macák, 
mert ez már nem potomság!

17

És telik-múlik napra nap, 
elszáll egy hét felette, 

s a szent hajlékban él a pap, 
kemény rabságra vetve. 

Mily égi kép! A jó apát
nő nyög, zihál alatta, 

s ő zegzugos vatrantyuját 
órákig bassza, bassza... 

Nyomkodja felgerjedt faszát, 
de érzi, már érődén, 

lenyaklik, mint az elkaszált 
kalász a szép mezőben.
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v. 18

A szörnyű nap már itt van, itt, 
virrad, reggel van újra, 

a fényes nap sugarait 
a mord homályba fúrja.

De hősünk farka fel nem áll, 
iszonyú rettegésben 

pöcsét rángatja-tépi bár, 
nincs lélek benne mégsem. 

Nő, nő a fasz, dagad, dagad, 
de gyenge, hogy keféljen, 

lankad, lekókad, úgy marad, 
fellázadt nagy kevélyen.

19

És már a cella ajtaját 
a főnöknő kicsapja.

„Mérd meg a picsám!” így kiált, 
s farkát markába kapja, 

mustrálgatja... de nyugszik az, 
vitéz próbára gyáva, 

csiklandja, tépi bár, a fasz 
nem mozdul meg, hiába.

„No jól van!” szólt a szörnyű nő, 
megfordult és kilépett. 

Megállt a papban az ütő, 
és megdermedt a lélek.

20

Kegyetlenül búsong a pap, 
a szíve ver veszettül, 

de az idő gyorsan szalad, 
immár a földre est ül.

A kibaszott hold égre kél, 
s a kéjben eltunyulva, 

pelyhes ágyban aludni tér 
a barát és a kurva.

A boltos boltja zárva már, 
csak a költők maradnak 

ébren, teli vodkás pohár 
mellett verset faragnak.



1168* Alekszandr Puskin: Barkov árnya

21

A cellában csend volt, de hopp, 
a falak megremegtek, 

könyvek estek le, szent lapok 
lapozatlan peregtek.

Hideg szél zúgott hirtelen 
a komor éjszakán át, 

s hősünk előtt ím ott terem, 
már látja Barkov árnyát, 

ott áll, szalonkabátja van, 
nadrágja leeresztve, 

lógó tökkel, idomtalan 
vastag faszát meresztve.

22

„Mit mondott az ördög neked?”
„Ne félj, mindig remélhetsz!”

„Ó, jaj, milyen sors fenyeget?
Mit tegyek?” „Verd, s kemény lesz.” 

Petyhüdt faszát cibálja hát, 
cincálja, rázza egyre, 

s már duzzad is, nő, s láss csodát, 
már áll, büszkén meredve.

Veresük, mint a láng, a makk, 
nagy tökei feszülnek, 

a vére forr, az ér dagad, 
és mohos farka lüktet.

23

De most a cella ajtaja 
nyílik nagy döndüléssel, 

s beront az apátnő maga, 
kezében szörnyű késsel.

Az arcán rettentő harag, 
és kutyaszeme lángol, 

de ahogy rápillant a pap 
faszára, majd elájul, 

és magát összeszarja ott, 
mert úgy halálra rémül, 

szegény nő egy sort még zokog, 
s lelkét kiadja végül.
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24

„No, Baszadi”, így szólt az árny 
a papnak, „hát szabad vagy!

Kibogozta Barkov, komám, 
ezt a rút bonyodalmat.

Nyitva az ajtó, hát eredj, 
őrzőid elpihentek.

Megjutalmazzák, ne feledd, 
a jótettet a szentek.

Magasztaltál szorgalmasan, 
s most látod, haszna támadt.”

így szólt, és eltűnt. Vége van 
ezzel a balladának.

Lator László fordítása

(A Barkov  árnyá-í  hagyományosan mindig is Puskinnak tulajdonították; régen ismerik az iroda
lomtörténészek, sokszor említették és idézték az oroszországi sajtóban, s nemrégiben külföldön ki is adták. 
Legelőször 1863-ban, V. P. Gajevszkij adott hírt az elbeszélő költeményről és arról, hogy szerzőjében Puskint 
gyanítják: ezt aztán nem sokkal utóbb a legnevezetesebb Puskin-kutatók is megerősítették. Századunk har
mincas éveiben M. A. Cjavlovszkij egy egész monográfiát szentelt a Barkov  ÁRNYÁ-nak, és összehasonlító 
. módszerrel arra a következtetésre jutott, hogy csakis Puskin lehet a szerzője. Cjavlovszkij sajtó alá rendezte 
a Barkov  árnya-/, kis példányszámú kiadás készült volna a szakértőknek, már ki is szedték, de aztán 
mégse jelent meg, számtalan másolatából viszont megismerkedhettek vele a kutatók is.

Nemrégiben A. Csemov élesen vitatkozott Cjavlovszkij véleményével, szerinte Vojejkov a Barkov  ÁR
NYA szerzője, de nincs komoly érve feltételezése igazolására.)


