
 
 
 

Puskin Anyeginja  
AZ ELSŐ FELESLEGES EMBER TÖRTÉNETE 
 
Javasolt feldolgozási idő: 60 perc 
 
 
1. feladat 
Puskin déli száműzetésének ideje termékeny alkotói korszak volt. Melyik művek 
címei keveredtek össze az alábbiakban? 
 
SZÖKŐKÚT CIGÁNYOK KAUKÁZUSI GODUNOV A BAHCSISZERÁJI BORISZ 
FOGOLY A 
 

 

 

 
 
2. feladat 
Mi a feltűnő a következő Anyegin-részletben? 
 

„22 

Nem hallja, mintha ott se lenne, 

Az ágyon kedves könyve van, 

Lapozgat révedezve benne, 

S fekszik tovább is hangtalan. 

Könyvének nincs költői bája, 

Szép metszetekkel sem kinálja, 

Nincs benne bölcs mondás se szín, 

De sem Scott, Byron vagy Racine, 

Sem Vergilius, sem Seneca, 
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Sőt a Divatlap cikke sem 

Vonzhat ily szenvedélyesen: 

Nagyhírű könyv: Martin Zadéka, 

Fő-fő chaldaeus bölcselő, 

Álomfejtő s jövendölő.” 

 

 

 

 

 

 

 
 

3. feladat 
Az író dedikációval látja el a művét. Ebből kiderül, hogy kinek ajánlja az alkotást. 
Olvasd el a szöveget, és fogalmazd meg, kiknek szól a puskini mű! 
 

„Nem a hideg, kevély világnak, 

Neked szántam regényemet. 

Bár adhatnék a hű barátnak 

Ennél méltóbb hűség-jelet, 

Méltót hozzád, szép, tiszta lélek, 

Te szárnyaló és egyszerű, 

Kiben költői álmok élnek, 

S álmában élet van s derű. 

Vedd elfogult kezedbe, kérlek, 

Pár tarka fejezet csupán, 

  2/8 



 
 
 

Van köztük bús is, van vidám is, 

Van népies és ideális; 

Kissé gyarló gyümölcs talán: 

Sok zsenge s hervadt színü évem, 

Mulatság, ihlet s egy sereg 

Álmatlan éj, borús kedélyem 

S hűvös látás termette meg.” 

  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

4. feladat 
Írd le az Anyegin-strófa képletét a következő szövegrészlet alapján! Első lépésként 
állapítsd meg a sorok verselését! Számold meg szótagszámukat is! Majd keresd 
meg a kereszt-, ölelkező és páros rímeket! 

„10 

Ó, hogy tud tettetőn szeretni, 

Reményt titkolni, félteni, 

Kijózanítni s elhitetni, 

Komor képpel csüggeszteni! 

Most büszke volt, majd engedelmes, 

  3/8 



 
 
 

Közömbös kedvű vagy figyelmes, 

Bágyadt s epedt, ha néma volt, 

Lángolt, ha áradozva szólt. 

S mily fesztelen titkos levélben! 

Egy vágy fakasztja sóhaját, 

S hogy elfelejti önmagát! 

Gyengéd s futó a fény szemében, 

Ma szégyenlős, holnap merész, 

S ha kell, könnyet hullatni kész.” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

5. feladat 
Az Anyeginből származó két részletet elolvasva válaszolj a következő kérdésekre! 

„ 2 

Egy naplopó szólt így magában, 

Kit porban posta-trojka vitt, 

S mert pártfogót lelt Zeus atyában, 

Megörökli rokonait. 
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Ruszlán s Ludmíla olvasója, 

Mindjárt első találkozóra 

Bemutatom hősöm neked, 

Ha, olvasóm, megengeded: 

Anyegin, kedves jó barátom, 

A Néva-parton született, 

Te is? Vagy ott fényeskedett 

Az ifjúságod? - szinte látom! 

Ott rám is sok víg óra várt, 

De észak rossz nekem, csak árt.” 

 

„27 

De most nem erről kell beszélnünk: 

Siessünk, vár a bálterem, 

Anyeginunkat kell elérnünk, 

Ott száguld gyors fiákeren, 

Házak felé az esthomályba, 

Az álmos utca két sorára 

Kocsik páros lámpája vet 

Derűsen ömlő fényeket 

S szivárványt sző az út havára; 

Ott pompás épület ragyog, 

Körüle mécsláng-csillagok; 

Árnyak vetődnek ablakára, 

S előre-hátra lengenek 

Dandys profilok, nőfejek.” 
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a) Hogyan viszonyul Puskin Anyeginhez? 
 

 

 

 

 
b) Hogyan nyilvánul meg a szövegben az elbeszélő hangsúlyos jelenléte? 

 

 

 

 

 

 
 
6. feladat 
Az Anyegin című verses regény egyben az eposz modernizációs kísérlete is. Puskin 
korára idejétmúlttá vált már ez a műfaj, és ő is ironikusan kezeli. Milyen eposzi 
kellékeket ismersz fel az alábbiakban? 
 

„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. 
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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.” 

 

 

 

 

 

 
 
7. feladat 
Utolsó éveinek műveit rejtelmes mondatokba csomagoltuk. Ismerd fel őket! 
 

a) Nyert ügyed van, ha nem pikkel rád a nyerő lap!  
b) Arab vidéket sötétség rejt   
c) Helyőrség és szív ostrom alatt 
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8. feladat 
A műben több levél is szerepel. Köztük a világ egyik leghíresebb 
szerelmes levele, amit Tatjana Anyeginnek ír. Akkoriban még nem 
volt illendő egy nőnek nyíltan felfedni az érzéseit a férfi előtt, mi 
több, ezt elsőként megtenni, maga volt az illetlenség. Ez a bátor 
tett a zeneirodalomban is visszaköszön. Nézz utána, melyik műre 
utal a levélária kifejezés! 
 
 

 

 
 
9. feladat 
Nézz utána, melyik orosz szerzők szerepeltetik még a felesleges ember típusát! Add 
meg a mű címét is, de ne Hűbele Balázs módjára! 
 
http://hu.wikipedia.org/wiki/Felesleges_ember 
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