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A shakespeare-i elemek módosulása és megőrzése Turgenyev A 
puszta Lear királya című elbeszélésében

I. Bevezetés

Ivan Turgenyev 1870-es elbeszélését, A puszta Lear királyát Zöldhelyi Zsuzsa több alkalommal 
is az író egyik legnagyobb műveként említi. Mégis csak igen csekély számú magyar nyelvű 
tanulmány foglalkozik Turgenyev ezen kisprózai művével, és a monográfiák is éppen csak em-
lítést tesznek róla. Ez a kevés szakirodalom is elsősorban az elbeszélésben megjelenő mitológiai 
elemeket tárja fel. Dolgozatomban a Lear királyi sajátosságok, elsősorban az egyes karakterek 
átvételét, módosítását, és ezeknek lehetséges okait vizsgáltam. Turgenyev ebben az esetben nem 
a társadalmi kérdésekre, hanem az orosz jellemre mint problémára mutat rá. A kérdés az, hogy 
a tipikus karakterek, vagyis a minden korban és környezetben létező shakespeare-i jellemek 
hogyan és miért módosulnak Turgenyev interpretációjában.

A dolgozat alapjául a 2011/12. tavaszi félévben megtartott Orosz irodalom magyar és vi-
lágirodalmi kontextusban kurzuson elhangzott referátumom szolgált. A kurzus oktatója és a 
dolgozat konzulense Dr. Dukkon Ágnes tanárnő volt.

II. A puszta Lear királya - az elbeszélés és a drámai mű kapcsolata

Turgenyev elbeszélését keret zárja körül, amely az első elbeszélő szintjét jeleníti meg. Az első 
elbeszélő közli az olvasóval a shakespeare-i történet elmondásának apropóját: egyetemi diáktár-
sak beszélgetnek egy téli estén, amikor szóba kerül, hogy ki milyen shakespeare-i hőstípusokat 
ismer. A házigazda áll elő a legmeghökkentőbb történettel: valaha, még gyerekkorában ismert 
egy Lear királyt, és így jutunk el a második elbeszélő szintjére, amikor Dmitrij Szemjonovics 
visszaemlékezik a tizenöt éves korában történt tragikus esetre.

Az első részben az elbeszélő részletesen leírja Harlov megjelenését és jellemét. Martin 
Petrovics Harlov hatalmas termetű ember, a hangja erőteljes, lassan és nehezen lélegzik, de a 
járása nesztelen. Egyszóval egy monumentális alak, „herkulesi erejéről” legendák keringenek 
a faluban (például legyőzött egy medvét, átdobott egy parasztot a kerítésen – tyelegástul). 
Azt hihetnénk, hogy Harlov büszke hatalmas fizikai erejére, de nem ezzel kérkedik, hanem 
a társadalomban betöltött helyével, származásával és a józan eszével. Innentől Harlov jellem-
zése ironikus felhangot kap: ez a hatalmas, tekintélyes ember, aki megköveteli másoktól a 
feltétlen tiszteletet, valójában műveletlen és buta. Folyton „vséd” őséről, a nagy Harluszról 
beszél, aki Vak Ivan Vasziljevics idején érkezett Oroszországba, s hiába próbálják neki elmon-
dani, hogy sosem létezett ilyen nevű fejedelem, ő erre csak így felel: „Ври еще! (…) коли я 
говорю, стало оно так!”1 („Ne hazudj! Ha én valamit mondok, az úgy is van!”)2 A csúfoló-
dások nem érhetnek nála célt, ez az óriás egyszerűen „serdületlennek” tartja a többi embert, 

1 http://az.lib.ru/t/turgenew_i_s/text_0130.shtml (Utolsó letöltés: 2012. november 5.) (A továbbiakban az orosz 
nyelvű idézetek esetében az idézett oldalon szerepelő szöveget használtam.) 

2 Turgenyev 1958, 280-343. (Áprily Lajos ford.) A továbbiakban is ezt a fordítást használtam.
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biztos önmagában, és nem fél senkitől. Nevetve, hetykén kérdi Natalija Nyikolajevnát, az 
elbeszélő anyját: „Разве мне могут что сделать? Где такой человек на свете есть?” 
(„Talán bánthat engem valaki? Hol van olyan ember a világon?”), ezzel előrevetítve tragikus véget 
érő sorsát.

A második részben megismerhetjük Harlov helyzetét a kívülállók szempontjából. Fontos 
hangsúlyozni, hogy Natalija Nyikolajevna, az elbeszélő anyja nagybirtokos, vele szemben 
Harlov pedig csak egy egyszerű kisbirtokos. Ez azért lényeges, mert Harlov – bár korlátla-
nul rendelkezik családja és parasztjai fölött – a földi szinten nem áll a hierarchia csúcsán, ezt 
azonban büszkeségétől elvakulva nem képes belátni. Natalija Nyikolajevna „sokat megenged” 
Harlovnak, de csak azért, mert úgy érzi, hogy adósa kisbirtokosának, egyszer ugyanis Harlov 
megmentette az életét. Olyannyira hálás neki, hogy megházasítja, idősebbik lányát beíratja 
egy közeli nevelőintézetbe, majd őt is férjhez adja – a nagybirtokos asszony azonban nem veszi 
észre, hogy jó szándékú cselekedetei végül mindig rossz véget értek. Natalija Nyikolajevna és 
Harlov viszonyának leírását a harmadik fejezetben is folytatja az elbeszélő: kölcsönösen egymás 
jótevőinek érzik magukat, és mindkettőt érdek fűzi a másikhoz. Harlov azt hiszi, hogy sorsá-
nak szerencsés alakulását a földbirtokosnőnek köszönheti, Natalija Nyikolajevna pedig úgy 
gondolja, hogy nem becsülheti alá egy ilyen ember támogatását, és biztonságban érzi magát 
Harlov mellett, akiről tudja, hogy ha kellene, egy egész parasztsereggel szembeszállna érte. 
Mindemellett Natalija Nyikolajevna őszintén és mélyen megbízik Martin Petrovicsban, fontos 
kérdésekben kéri ki a tanácsát.

A következő részben az ironikus hangvétel melankóliával társul: ez az óriás, aki szeret henc-
egni felmenőivel, az 1812-ben véghezvitt hőstetteivel, néha mélyen elszomorodik, és bezárkó-
zik a szobájába. Harlovot élet és halál kérdései gyötrik, ez a hatalmas ember valójában tehát 
nagyon is fél: retteg a mulandóság gondolatától. Ezt a nyomasztó érzést azonban hirtelen és 
könnyedén képes magáról lerázni, s a következő pillanatban már mit sem törődve a halállal 
fütyörészni kezd, befogat a drozskijába, ezt a furcsa viselkedést pedig az elbeszélő (Turgenyev) 
egyszerűen Harlov orosz mivoltával magyarázza. Ezt követően megismerkedünk Harlov só-
gorával, Bicskovval, akit csak Szuvenirnek neveznek – senki sem tudja, hogy miért. Szuvenir 
mindenütt ott van, és folyton csipkelődik, mintha joga lenne másokat sértegetni. Szavaiban 
azonban mély igazság rejlik: ő az egyetlen ember, aki ki meri mondani, hogy testvére, Martin 
Petrovics feleségének haláláért valójában Harlov maga a felelős.

Miután az elbeszélő hosszasan, több fejezeten keresztül jellemzi Harlovot, a hatodik részben 
leírja megismerkedését a kisbirtokos családjával. Csak az idősebbik lány, Anna van otthon. 
Annát Natalija Nyikolajevna nem szíveli, pedig ő maga gondoskodott az intézetben való elhe-
lyezéséről és a házasságáról. Harlov idősebbik lánya rideg, lenéző, és mindenki fél tőle. Anna 
bemutatását férje, Szljotkin leírása követi. Az ő neveltetéséről ugyanúgy Natalija Nyikolajevna 
gondoskodott: taníttatta az ügyvivője árván maradt fiát, s neki köszönhetően egyre jobb is-
kolákba került, s legvégül elvehette Martin Petrovics idősebbik lányát. Annak ellenére, hogy 
Natalija Nyikolajevna gondoskodott róla, mindig lekezelően bánt a fiúval. Szljotkin állandóan 
elégedetlenkedik, kesereg, és irigykedik a rangban felette állók pénzére és hatalmára.

Ekkor jelenik meg az úton Jevlampija Martinovna, a kisebbik lány. Más jellegű szépség, 
mint Anna: „monumentálisabb benne minden”, vagyis hiába szelídebb első ránézésre, az apja 
természetét örökölte. Natalija Nyikolajevna őt is meg akarja házasítani, és Zsitkovot, egy szol-
gálaton kívüli őrnagyot szán Jevlampija számára. Zsitkovot az elbeszélő egy lóhoz hasonlítja, és 
kimondja: „Он едва разумел грамоте и очень был глуп…”(„(…) alig tudott írni-olvasni, 
és nagyon ostoba volt…”)

Csak késleltetve, a szereplők részletes ábrázolása után olvashatunk a bonyodalomról: Harlov 
korán megjelenik a nemesasszony birtokán, és megkéri őt, hogy küldje el Dmitrijt a végrendelete 
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kihirdetésére. Érdekes, hogy korábban az elbeszélő megemlíti, hogy Natalija Nyikolajevna tanú-
nak hívta Harlovot saját végrendelete elkészítésekor. A földbirtokos asszony azonban tisztában 
van társadalmi és jogi helyzetével, tehát teljesen ésszerű döntést hoz a kérdésben. Harlov viszont, 
akit folyamatosan gyötör a halál gondolata, egy álomlátás miatt dönt a testamentum elkészí-
téséről. Álmában fekete csikó jelent meg, ami megrúgta a bal karját, és ebből közelgő halálára 
következtet. Harlov úgy gondolja, hogy – Lear királyhoz hasonlóan, és itt ér közös pontjára a 
két történet – lemondhat úgy a hatalomról, hogy a haszonélvezetben részesül, vagyis kényelme-
sen élhet tovább házában, és leányai feltétlenül engednek majd kérésének. Natalija Nyikolajevna 
megpróbálja figyelmeztetni, de a mindig makacs óriás nem hallgatja meg az asszonyt, úgy gon-
dolja, hogy ebben az esetben is teljesítik a parancsát. Azzal magyarázza döntését, hogy el akarja 
érni, hogy leányai háládatosságot érezzenek iránta „ezért a nagy kegyért”, amit velük szemben 
gyakorol, és hogy akaratát minden ellenkezés nélkül teljesítsék, tette tehát nem önzetlen cseleke-
det, döntését nem a szeretet vezérli, csak a kényszer, hogy ismét bizonyíthassa omnipotenciáját 
mindenki fölött.

A tizenegyedik fejezet egyfajta enumeráció, az eseményre érkező különböző társadalmi ré-
tegből származó, más-más foglalkozású emberek leírása. Karikatúrához hasonló módon ad ké-
pet a korabeli orosz pópáról, rendőrfőnökről, hivatalnokról. Egy-egy mondatban, mellékes 
megjegyzésként kiemeli jellegzetes tulajdonságaikat, életüknek egy fontos pontját, történését. 
A pópának szomorú arca van, bánatosan ücsörög a fogadószobában, köntöse alól zsírozott 
csizmák lógnak ki, amelyek örömtelen és küzdelmekkel teli életről vallanak, tehát – mondja 
az elbeszélő – az egyházközsége nagyon szegény. A mellette ülő kerületi rendőrfőnök kövér, 
ápolatlan külsejű ember, arcán vidám, de közönséges mosollyal. Nagy „baksisvadász” hírében 
áll, s nemcsak az urak, de a parasztok is nagyon kedvelik. Gúnyosan tekint körbe az egybe-
gyűlteken, nevetségesnek tartja az egész „procedúrát”, és voltaképpen csak egyetlen egy dolog 
érdekli: a közeledő pálinkás tízórai. Mellette a közjegyző foglal helyet. Szikár ember, kissé 
divatja múlt szakállal, láthatóan nagyon fontos embernek érzi magát, le sem veszi a szemét 
Martin Petrovicsról, „egész lelkével részt vesz” a testamentum kihirdetésében. Természetesen ő 
a kormányzóság vezető szabadkőművese. Látható tehát, hogy az elbeszélő erősen sztereotipizált 
jellemzést ad az egyes foglalkozások képviselőiről, és a karikaturisztikus külső ábrázolásból tér 
át a belső jellemzésekre, illetve a torz külső egyértelműen negatívan határozza meg az adott 
személy jellemét, életét.

A következő fejezetben írja le magát a procedúrát. Erről a dolgozat későbbi részeiben részle-
tesen lesz szó, hiszen – ahogy a shakespeare-i drámában is – ennél a pontnál mutatkozik meg 
a szereplők valódi jelleme. Ahogy Harlov kihirdeti, hogy mely vagyontárgyak melyik lányára 
szállnak, Anna, az idősebbik nővér a földig borul, de Jevlampija csak felszólításra hajt főt az 
apja előtt. A fejezet végén a lányok Harlovhoz rohannak, és „csókolni kezdik a könyöke fölött” 
apjukat, de „a válláig nem érnek fel”. Nemcsak fizikai nagyságra utal itt az elbeszélő: Harlov 
alapvetően a jóra fogékony, nem rosszakaratú ember. Helyesen akar eljárni, és igazságosan sze-
retne dönteni, de elköveti azt a hibát, hogy büszkeségből cselekszik, tettét pedig nem a puszta 
jó szándék, hanem a gőg, hatalmának bizonyítani akarása határozza meg. Harlovnak van ér-
tékrendje: a régi világot, a tekintélyre épülő hatalmat képviseli, és őt taszítja le az új generáció, 
amely nem érhet fel vele. A későbbiekben részletesen kitérünk arra, hogy ugyan ez a legfon-
tosabb közös pont a Lear király és A puszta Lear királyának történetében, mégis a dráma és az 
elbeszélés központi alakjai, a lányok eltérő pályán mozognak, eltérő karakterek a két műben.

A tizennegyedik fejezetben váratlan esemény történik: Szuvenir, Harlov feleségének félkegyel-
mű öccse – szembesülve azzal, hogy sógora rá semmit sem hagyott – kiabálni kezd. Harlov meg-
vetően szól hozzá, és bolondnak nevezi. Ez a momentum kulcsfontosságú a műben: Szuvenir 
fogja tehát betölteni a shakespeare-i clown szerepét, illetve annak negatív változatát. Szuvenir az 
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igazságot mondja Harlov szemébe: az óriás akaratlanul ugyan, de elpusztította feleségét, és most 
önmagát semmisíti meg, hamarosan tulajdon gyerekei „lökik ki mezítelen háttal a hóba”. Harlov 
nem hallgat Szuvenirre, aki rossz szándékkal próbálja meggyőzni őt, a keserűség szól a szavaiból, 
és haragból támad a sógorára. Ekkor Szljotkin, Anna férje Harlov védelmére kel, s álságosan még 
azt is felajánlja, hogy megsemmisítik az ajándékozó okiratot. Harlov, akinek ez az utolsó esélye 
változtatni sorsán, ezt elutasítja, de ismét csak azért, hogy megmutathassa, hogy akaratának senki 
sem szegülhet ellen. A jelen lévő közjegyző helyesel Szuvenir szavaira, és figyelmezteti őt a jogsé-
relemmel kapcsolatban, de Harlov egyszerűen „badarságnak” titulálja, amit a hivatalnok mond.

Az elbeszélő ismét röviden kitér a felvonultatott hivatalnok, rendőr és pópa leírására. A sértés 
után Harlov hátat fordít az egybegyűlteknek, és a szobájába vonul. A közjegyző magyarázkodni 
kezd: „Нельзя! - отвечал тот. - Совесть заговорила!” („Nem tehettem másként! Megszólalt 
a lelkiismeretem!”) A rendőrfőnök pedig így felel: „Совесть! - возразил исправник. - Знаем 
мы вашу совесть! Так же небось и у вас в кармане сидит, как и у нас грешных!” 
(„Lelkiismeret! Ismerjük a maga lelkiismeretét! Alighanem magának is a zsebében lakik, mint ná-
lunk, bűnösöknél!”) Eközben a pópa – érezve a vendégeskedés közeli végét – gyorsan enni kezd, 
sietve nyeli egymás után a falatokat. Amikor Szljotkin csípősen megjegyzi, hogy hatalmas étvá-
gya van, ő csak annyit felel: „Tartalékolok”.

Harlovot rossz előérzet gyötri, s ahogy elmondja Natalija Nyikolajevnának, leginkább Jev-
lampija viselkedése aggasztja, aki a végrendelet kihirdetésekor végig olyan volt, „mint valami 
bálvány” – ezt a kifejezést korábban Szuvenir használja Harlovval kapcsolatban. Vagyis Harlov, 
ha nem is tudatosan, de felismeri lányában ugyanazt a jellemvonást, ami benne is megvan: a 
túlzott büszkeséget és a hatalom szeretetét. Később ki is jelenti: „А у Евлампии, доложу вам, 
- что у меня, что у ней: драв все едино. Казацкая кровь - а сердце, как уголь горячий!” 
(„De Jevlampijáról annyit mondok – ő is olyan, mint én: egyforma a természetünk. Kozák vér, a 
szíve pedig: mint az égő parázs.”) Ezt követően az elbeszélő és az édesanyja elutaznak, és csak 
jóval később térnek vissza a falujukba.

Dmitrij érkezésükkor azzal szembesül, hogy leányai mindent elvettek Harlovtól, és hogy 
Jevlampija nem házasodott meg, hanem Annával és Szljotkinnal él együtt apja házában, s most 
mindenben Szljotkin rendelkezik. A tizennyolcadik fejezetben Dmitrij sétálni indul, amikor 
meglátja Jevlampiját és Szljotkint az erdőben. Később ismét észreveszi őket, Jevlampija gombát 
keres a fűben, és közben egy régi dalt énekel, amely egy gyilkosságról szól. Jevlampija észreveszi 
Dmitrijt, aki ijedtében Harlov házáig fut. A valaha hatalmas, méltóságteljes úr a tó partján ül 
és horgászik, de csak meredten néz előre, a zsineg végén pedig nincsen horog. Összefüggéstele-
nül beszél a fiúhoz, majd megfenyegeti őt, amikor az szembesíteni próbálja helyzetével – még 
mindig nem ismeri el tévedését.

A huszonegyedik fejezet, a viharjelenet októberben, három héttel Dmitrij és Martin Petro-
vics találkozása után játszódik. Harlov éjjel beront Natalija Nyikolajevna házába. Elmondja, 
hogy hozzá menekült, mert a leányai és Szljotkin elzavarták otthonról. Fokozatosan semmiz-
ték ki őt: először elvették a kisinasát, Makszimkát, majd csökkentették, nem fizették a havi 
járandóságát, végül az ágyát kitették a kamrába. Ekkor látja be, hogy ő a felelős a történtekért, 
és még folyamatában megakadályozhatta volna kisemmizését, azonban, ahogy mondja, büsz-
keségből szótlanul tűrt. Rájön, hogy hiába tűnt Anna mindig kegyetlennek, Jevlampija sokkal 
rosszabb nála, „Testestül-lelkestül odaadta Vologykának magát”, és a két nővér szótlanul tűri 
egymást csakúgy, mint apjuk, büszkeségből, és hogy a másiknak fájdalmat okozzanak. Natalija 
Nyikolajevna megnyugtatja Harlovot, aki – Learhez hasonlóan – egy pillanatra „visszatér”. 
Ekkor jelenik meg Szuvenir, aki gúnyolódni kezd Harlovval, kineveti azokat a dolgokat, ame-
lyekre az mindig is büszke volt. Végül annyira feldühíti, hogy Harlov őrjöngve kiront a házból.

Natalija Nyikolajevna hiába küldet Harlovért, az óriás a háza tetején áll, és puszta kézzel 
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rombolja szét azt, amit egyszer ő maga épített. Az emberek tanácstalanul nézik őt, Szljot-
kin pedig azzal fenyegetőzik, hogy lelövi. Jevlampija tartja vissza, mondván, hogy apja joggal 
rombolja szét a házát, hiszen az az övé. Kérleli apját, hogy jöjjön le a tetőről, és bocsássa meg, 
hogy vétkeztek ellene. Szuvenir, aki sógora házához siet, hogy kárörvendhessen Harlovon, csak 
annyit dadog, hogy bocsásson meg nagylelkűen. De Harlov nem hallgat senkire, és hiába pró-
bálják megfékezni, tovább bontja a házát. Kitépi az elülső két szarufát, s ő velük együtt zuhan 
a földre.

III. Az archetípus – Az általános emberi magatartásformák megjelenítése

Cs. Szabó László a Lear királyt elsősorban mint a Jó és a Gonosz küzdelmének allegóriáját 
látja, azonban Lukács György, és később Zöldhelyi Zsuzsa is a társadalmi ellentétekre helyezi a 
hangsúlyt. A dráma a Kr. e. VII. században, a római hódítás előtti kelta korszakban játszódik, 
azonban Shakespeare csak látszólag foglalkozik a mondai korral – valójában a XVI-XVII. szá-
zad fordulópontján végbemenő társadalmi változásokat szemlélteti.

Shakespeare-hez hasonlóan Turgenyev is az általános emberit ábrázolja, vagyis azt a magatar-
tásformát, amely minden korban és társadalmi rétegben megjelenik: a gyerekek megpróbálják 
a szülőt beszámíthatatlannak nyilvánítani, és kiforgatni őt a vagyonából. A feljegyzések arról 
tanúskodnak, hogy rendkívül sok ilyen eset történt Shakespeare korában, ezért látta tehát az 
angol drámaíró aktuálisnak Lear ősi mondájának feldolgozását.3 Turgenyev arra volt kíváncsi, 
hogy milyen következményekkel jár, ha a shakespeare-i jellemeket orosz környezetbe helyezi át, 
ezzel a XIX. századi, jobbágyfelszabadítás előtti, de már a felvilágosult eszméktől nem idegen 
Oroszországot ábrázolva.

Lukács György szerint a család mint emberi közösség felbomlásának legerőteljesebb ábrá-
zolása a Lear király, „Shakespeare a Lear és leányai, a Gloster és fiai közti viszonyban a nagy, 
tipikus emberi-erkölcsi mozgásokat és irányokat ábrázolja, amelyek szélsőségesen kiélezett mó-
don a feudális család problematikussá válásából, felbomlásából fakadnak.”4 Vagyis a drámában 
a régi és az új társadalmi rend ütközik egymással: Lear lányai egyszerűen lenézik a patriarchális 
rendet, tagadják az ősi hagyományokat; ők képviselik az új világot, amely már nem valódi ér-
tékekre, hanem pénzre és hatalomra épül.

Szintén feudális környezetben ábrázolja Turgenyev Martin Petrovics Harlovot és leányait. A 
rezignáltság, a reménytelennek tűnő helyzet miatt azonban csak két testvér szerepel a műben, 
illetve a turgenyevi karakterek nem képviselik egyértelműen a Jó vagy a Rossz oldalt, jellemük, 
személyiségük sokkal összetettebb.

IV. A puszta Lear királya címének és a narrátor szerepének értelmezése

Az elbeszélés címének ironikus felhangja van: hogyan lehetne a pusztának királya? Nyilvánva-
lóan Harlov műveletlenségénél fogva nincs tisztában Lear király voltával, ezért a cím csak az író 
és olvasó szintjén tudatosítja ezt a hasonlóságot.5 

Turgenyev – más kisprózai műveihez hasonló módon – egy baráti társaság beszélgetésével 
kezdi A puszta Lear királyát is. A férfiak shakespeare-i alakokat idéznek fel: ismernek Ham-
leteket, Othellókat, Falstaffokat, sőt még III. Richárdokat és Machbeteket is – látható, hogy 
ezek a típusok örökérvényűek, mindig és mindenhol előfordulnak. Ekkor feláll az elbeszélő, és 
3 Shakespeare 1961, 597. KÉRY utószava.
4 Lukács 1946, 72.
5 D. Zöldhelyi 1979, 267.
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felidézi a Harlovval kapcsolatos emlékeit tizenöt éves korából.
Tehát létezik egy „első elbeszélő”, maga az író, aki leírja a baráti társaságban felszólaló „má-

sodik elbeszélő” által elmondottakat. A „belső elbeszélés”, vagyis a második elbeszélő történetét 
keret zárja körül: régi egyetemi diáktársak beszélgetésének ábrázolása egy téli estén. Érdekes, 
hogy a történet végeztével a hallgatóságot egyáltalán nem viseli meg vagy gondolkoztatja el a 
pusztabeli Lear király története („Рассказчик умолк - а мы потолковали немного да и 
разошлись восвояси.” )(„Az elbeszélő elhallgatott, mi még egy kicsit beszélgettünk, aztán megin-
dultunk, ki-ki hazafelé.”) Ez az utolsó bekezdés egy mondatban lezárja a kisregényt.)

A cím egészen pontosan kijelöli a mű témáját: bizonyos részeken a shakespeare-i tragédiák-
hoz kapcsolódik, emellett mégis „pusztai”, sztyeppei, vagyis orosz sajátosságokat is megragad. 
Az olvasó fanyar iróniát érezhet: egy olyan emberről van szó, aki tévesen sokkal többnek ítélte 
önmagát, aki királyként gondolkozott magáról a puszta, vagyis a paraszti élet színterén.

A mű elején Harlov személyiségének megismerésével az ironikus felhang tovább erősödik. 
Ez a hatalmas és erős ember, a pusztai király egyetlenegy könyvet tart otthon, Novikovtól A 
szorgalmas ember pihenő órái (Покоящийся трудолюбец) c. művének „egy társaitól elszakí-
tott kötetét”, amelyet a kisinas, Makszimka olvas fel neki. Nevetséges, hogy ez a régimódi föl-
desúr, aki megrekedt az előző században, s aki feltétlen hatalmát hangoztatja, a felvilágosodás 
korabeli szabadkőművest, Novikovot „tanulmányozza”. Ahogy A puszta Lear királya esetében 
is, Turgenyev az orosz jellem és az orosz történelem alakulására a múltban keres magyarázatot, 
s ebben az időben leginkább Katalin kora foglalkoztatta. Harlov esetében tehát az 1840-es 
évekig elérő francia felvilágosodás hatását vizsgálja: „Ebben az elbeszélésben Turgenyev a már 
orosz földön talajra talált és módosult felvilágosodást és szabadkőművességet erkölcsi szinten, a 
nagyon egyszerű, „földszagú”, de tiszta lelkű, jóra fogékony Harlov tudatán keresztül mutatja 
be.”6

Egyszer talál egy gyertyát ábrázoló kis képet, aminek lángját minden irányból fújják a szelek, 
s a kártya alján a következő mondat áll: „Такова жизнь человеческая!” („Ilyen az emberi 
élet!”), s ez mélyen elszomorítja őt. Harlovot tehát élet és halál végső kérdései gyötrik, és ezek a 
kérdések melankolikussá teszik őt, Hetesi István szerint tiltakozás és megbékélés közt ingado-
zik, és jellemét Turgenyev tipikusan nemzeti vonásnak tartja:7 „Припадок обыкновенно кон-
чался тем, что Мартын Петрович начнет посвистывать - и вдруг громогласным 
голосом прикажет заложить себе дрожки и покатит куда-нибудь по соседству, не 
без удали потрясая свободной рукою над козырьком картуза, как бы желая сказать, 
что нам, мол, теперь все - трын-трава! Русский был человек.”(„A mélabús megszál-
lottság rendesen azzal végződött, hogy Martin Petrovics fütyörészni kezdett, s hirtelen mennydörgő 
hangon megparancsolta, hogy fogjanak be a drozskijába, elkocsikázott valahová a szomszédba, s 
közben szabad kezét sapkája ellenzője felett hetykén meg-meglendítette, mintha azt akarná monda-
ni: nekem most már – minden mindegy! Orosz ember volt.”)

V. Hatalom és hatalomszeretet – Az egyes shakespeare-i karakterek  
átvétele és módosulása

Shakespeare és Turgenyev szereplőiben a közös az, hogy a hatalmat ismerik el legfőbb érték-
ként. A Lear király és A puszta Lear királya is a régi rend hanyatlását, a hagyományok pusztulá-
sát, és az új, pénzen és hatalmon alapuló világrend diadalát ábrázolja. Mivel a Shakespeare által 
megjelenített jellemek archetipikusak, könnyen áthelyezetők a XIX. századi orosz környezetbe, 

6 D. Zöldhelyi 1991, 34-35.
7 Turgenyev 1989, 754. Hetesi István utószava.
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azonban a tér- és időbeli változás szükségszerűen módosítja is az egyes karaktereket. Turgenyev 
„kísérletével” ennek az általános emberinek a változását, eltérését vizsgálja, vagyis azt, hogy 
az orosz jellem hogyan viselkedik az archetipikus shakespeare-i helyzetben. Ennek ábrázolása 
szükségképpen ahhoz vezet, hogy bizonyos szereplőket elhagy, másokat bevesz a kisregénybe, 
illetve felfedezhetünk az egyes átvett karakterek jellemében is kulcsfontosságú változásokat.

V. 1. Lear és Harlov

„Lear hatalmas, alapjában naiv, magas hőfokú indulatokra, elementáris felháborodásra, a szen-
vedéseknek prométheuszi mélységű átélésére hajlamos egyéniség”,8 a népét elnyomás alatt tartó 
uralkodó. De nem a rossz szándék vezérli: egyszerűen csak nem ismeri önmagát, családját és 
népét, és ez olyan mértékű bűn, ami miatt csak az őrület útján juthat el az önismeretig és az 
alázatig.9 

Már az első felvonás elején megtörténik a vagyon felosztása: „(…) and ‘tis our fast intent / To 
shake all cares and business from our age; / Conferring them on younger strengths, while we / Un-
burthen’d crawl toward death. (…)”10 (“Azalatt kimondjuk rejtett szándokunkat. / Adjátok a tér-
képet. Tudnotok kell, / Hogy országunkat három részre osztók / S erős szándékunk minden gondot és 
bajt / Lerázni agg korunkról, általadván / Ifjabb erőknek, míg magunk tehertől / Menten mászunk 
a sír felé.”) Az idős Lear belefáradt az uralkodásba, s ugyan nincs utalás arra, hogy jelzést kapott 
volna közelgő haláláról, országát három részre szándékozik osztani leányai és férjeik közt. A 
király tehát, aki a régi világ megtestesítője, semmibe veszi a feudális világ alapelvét, miszerint a 
hatalom a földre épül, és úgy gondolja, hogy joga van addigi kiváltságaihoz vagyona felosztása 
után is. Mivel hatalmát megkérdőjelezhetetlennek gondolja, eszébe sem jut, hogy esetleg lányai 
kitaszítják otthonából. Csak a királyi címet szeretné megtartani, illetve száz embert maga mel-
lett, a végrehajtói hatalmat és a jövedelmeket vejei kezébe adja.

Hasonló vétket követ el Harlov is. A faluban nagyra becsülik a kisbirtokost: hatalmas, tag-
baszakadt férfi, akiről anekdotákat mesélnek az emberek, pl. „Про него даже сложились 
легенды: рассказывали, что он однажды в лесу встретился с медведем и чуть не 
поборол его; что, застав у себя на пасеке чужого мужика-вора, он его вместе с те-
легой и лошадью перебросил через плетень, и тому подобное.” („Még legendák is kelet-
keztek róla; azt mesélték, hogy egyszer medvével találkozott az erdőn s legyőzte; máskor meg egy tol-
vaj parasztot ért tetten a méhesben, s tyelegástul, lovastul áthajította a kerítésen – s még több effélét 
meséltek róla.”) Harlov azonban nem emberfeletti erejére büszke: „…он был горд; только не 
силою своею он гордился, а своим званием, происхождением, своим умом-разумом.” 
(„Büszke volt: de nem az erejére volt büszke, hanem társadalmi helyzetére, származására és józan 
eszére.”) Törzsökös nemes, aki meg van győződve a hatalomhoz való jogáról, azonban tanulat-
lan, alig tud olvasni, még a saját nevét is negyed óra alatt írja le. Mindennek ellenére sosem 
inog meg saját igazában, még ha történelmi tények is támasztják alá annak ellenkezőjét: „Ври 
еще! (…) коли я говорю, стало оно так!” („- Ne hazudj! – (…) – ha én valamit mondok, 
az úgy is van!”)

A puszta Lear királya szereplői majdnem mind egyazon hibába esnek: csak önnön és má-
sok hatalmában tudnak hinni.11 Harlov nem érti, nem is akarja megérteni a hitet, és mivel 
azt látja, hogy közvetlen környezetében minden úgy történik, ahogy ő akarja, és mindenki 

8 Shakespeare 1984, 197. Kéry utószava.
9 Cs. Szabó László 1987, 262.
10 Shakespeare 1994, 24.
11 Parti 1993, 145.
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fölött ő rendelkezik, meg van győződve arról, hogy omnipotens, és mivel ő a legfőbb úr, 
nincs olyan, aki felé el kéne számolnia. Ez a feltételezése is nevetséges, hiszen ő csak egyszerű 
kisbirtokos, tehát a társadalomban is mások alárendeltje, vagyis már „földi szinten” is nyil-
vánvaló a tévedése. A társadalmi ranglétrán az elbeszélő anyja Harlov felett áll, emiatt nem 
is engedi be a házának belső szobáiba.

Hibát követ el, amikor álmát a fekete csikóról egyedül akarja értelmezni, ugyanis az álomlátás 
olyan adomány, amelynek magyarázata csak Istent illeti.12 A fekete csikó megrúgja bal könyökén, 
ő pedig biztos abban, hogy ez figyelmeztetés közelgő halálára. Csak a jövőt érti meg, a múltról 
nem hajlandó tudomást venni, nem akarja észrevenni hibáit és megváltozni. Azzal, hogy így 
dönt, determinálja sorsát: az álom önbeteljesítő jóslattá válik (amikor leesik a tetőről, bal szeme 
nem nyílik ki), s ő maga bebizonyíthatja, hogy rendelkezik hatalommal. Parti Gábor Harlov 
karakterét a népi hiedelemvilág egyik alakjához, Szvjatogorhoz, az óriáshoz hasonlítja: Szvjatogor 
Iljával lovagol, amikor egy mezőn találnak egy koporsót, amin a következő felirat áll: „Aki arra 
van ítélve, hogy koporsóba feküdjön, / Az bele is fekszik.” Szvjatogor megkéri Ilját, hogy csukja rá a 
koporsó fedelét: biztos benne, hogy elérte végzete, s a koporsót neki tették oda.13

Harlov végrendeletének felolvasásakor először megindokolja döntését a jelenlévőknek, el-
mondja, hogy álmában megjelent egy fekete csikó. Még ekkor sem néz szembe annak valódi 
jelentésével, sőt egyetértést csikar ki a jelenlevő pópából is: „- Уже и предостережение мне 
было, смертный же час, яко тать в нощи, приближается... Не так ли, батюшка? - 
обратился он к священнику. Батюшка встрепенулся. - Тако, тако, - прошамшил он, 
потрясая бородкой.” („ …Figyelmeztetést is kaptam, s a halál órája, mint az éjszakai tolvaj, 
közeledik hozzám… Nem úgy van, bátyuska? – fordult a pópához. A bátyuska megrezzent. – Úgy, 
úgy – dünnyögte, szakállát megrázva.”) Tudat alatt játszik rá a mű címére: „Поцарствовал, 
будет с меня!” („Uralkodtam, de már elég volt belőle.”) Uralkodott tehát, vagyis egyfajta 
királynak tekinti magát, isteni eredetűnek. Ezt fokozza, amikor külön kéri, hogy ő olvashassa 
fel Szljotkin helyett a vagyonelosztó dokumentum utolsó mondatát: „И сию мою родитель-
скую волю, - гласила она, - дочерям моим исполнять и наблюдать свято и нерушимо, 
яко заповедь; ибо я после бога им отец и глава, и никому отчета давать не обязан 
и не давал; и будут они волю мою исполнять, то будет с ними мое родительское 
благословение, а не будут волю мою исполнять, чего боже оборони, то постигнет 
их моя родительская неключимая клятва, ныне и во веки веков, аминь!”(„Ezt a szülői 
akaratomat pedig – így hangzott a mondat – leányaim szentül és minden változtatás nélkül telje-
sítsék és kövessék, mint Isten parancsát; mert én Isten után atyjuk és fejük vagyok, számadással sen-
kinek sem tartozom, nem is tartoztam; s ha teljesítik szülői akaratomat, velük lesz szülői áldásom; 
de ha akaratomat nem teljesítenék, amitől Isten óvjon, eléri őket kikerülhetetlen szülői átkom, most 
és mindörökké, ámen!”)

Hetesi István szerint Harlov és a többi szereplő közt a különbség az, hogy „a főhőst a patri-
archális élet erkölcsi törvényei, a többieket pedig az anyagi haszon szelleme vezérli”.14 Harlov 
őrlődik, és nem tudja eldönteni, hogy megbocsássa-e leányainak és Szljotkinnak az ellene el-
követett kegyetlenségeket, vagy pedig lázadjon. Végül a bosszú mellett dönt, s ez a kirobbanás 
a patriarchális világ végső lázadása a pénz hatalmára épülő új rend ellen. Ezért éreznek vele 
együtt a parasztjai, hiába volt eddig teljhatalmú uruk.

V. 2. Edmund és Szljotkin
12 Parti 1993,146.
13 Parti 1993,146.
14 Turgenyev 1989, 754. Hetesi István utószava.
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A hatalomszeretet azonban nem Harlov és Lear egyedi vétke, hiszen a drámában a Learrel 
szembenálló összes szereplőnek felróható: Edmund, Gloster törvénytelen fia a természetet vall-
ja istenének; tüntet a hagyományok, a régi szokások ellen, mert ezeket igazságtalannak, az 
emberi élet szükségtelen és negatív korlátainak tartja. Cs. Szabó László és Kéry László egyaránt 
felhívják a figyelmet a ’természet’ szó jelentőségére: Edmund természetfogalma nem a Cs. Sza-
bó által felsorolt Jóknak a harmonikus, isteni természetről alkotott képét jelenti, hanem egy 
anarchisztikus természetet jelöl, és azt, hogy lázadását nem tudja a régi rend szerint működő 
világban „igazságos, közösségi harccá fejleszteni, hanem a legönzőbb, legembertelenebb csel-
szövések és kegyetlenségek útján tévelyeg”. Edmund kineveti azt a fatalista felfogást, miszerint 
az egyes emberi sorsok alakulását a társadalmon kívüli erőkre, a csillagokra lehet visszavezetni. 

Despota típus: nem korlátozza a régi erkölcs, a régi hagyományok, de a humanisták erkölcsi-
sége sem, számára - csakúgy, mint a turgenyevi hősök esetében – az egyetlen érték a „nyers 
hatalom”, és természetesen a pénz, amire ez a hatalom épül. 15

Edmund alakjának elsősorban Szljotkin feleltethető meg a turgenyevi elbeszélésben. Vlagy-
imir Vasziljevics Szljotkin egy kistisztviselő árvája, akit az elbeszélő édesanyja, Natalija Nyik-
olajevna nevelt fel. Natalija Nyikolajevna Szljotkin egész életét elrendezte: a járási iskolából az 
uradalmi irodába került, majd a kincstári magtárban dolgozott, később elvetették vele Annát, 
Martin Petrovics idősebbik lányát. Megalázónak érzi helyzetét, nem úgy tekintenek rá, mint 
családtagra – sem Natalija Nyikolajevna, sem pedig a későbbiekben Harlov. Szolgálatkész em-
ber, de csak addig, amíg az nem ellenkezik személyes érdekével. Sokszor gyerekesen viselkedik: 
könnyedén sírva fakad, megsértődik és siránkozik, ha a neki tett ígéretet nem teljesítik azonnal. 
Az őt körülvevő világgal szemben elfojtott haragja szadizmusban nyilvánul meg: „Он любил 
таскаться по полям с ружьем; и когда случалось ему залучить зайца или утку, с осо-
бенным чувством клал свою добычу в ягдташ, приговаривая: >Ну, теперь шалишь, 
не уйдешь! Теперь мне послужишь!<” („Szeretett puskával kószálni a mezőn, s ha megesett, 
hogy nyulat vagy vadkacsát lőtt, különös élvezettel gyűrte bele vadásztáskájába a zsákmányt. >No, 
most csinálhatsz akármit, nem menekülsz innen! Most nekem szolgálsz!<”)

Ismét egy szereplő, aki nem hisz másban, csak a hatalomban – ezzel kapcsolatban Parti Gá-
bor hívja fel a figyelmünket arra, hogy a kisregényben többször is megjelenik a ló motívuma az 
álombeli fekete csikón kívül. Szljotkin megcsodálja Natalija Nyikolajevna szép lovát, s kérleli 
Dmitrijt, szóljon az édesanyjának, hogy ő is ilyen lovat szeretne. Szljotkin fogalma szerint jó 
lovai annak vannak, akinek pénze van, tehát hatalommal bír.16 

Szljotkin Edmundhoz hasonlóan haragszik igazságtalan helyzete miatt – egy tisztviselő árvá-
jaként sosem lehet egyenrangú fél Harlovval vagy Natalija Nyikolajevnával, el kell tűrnie, hogy 
folyamatosan megalázzák a rangban igazságtalan módon felette állók. Nem tud beilleszkedni a 
társadalomba, szert tenni tekintélyre és vagyonra. Sóvárog a pénz, a jó lovak, vagyis a hatalom 
után. Ezért semmizi ki a későbbiekben Harlovot, hajtja uralma alá annak lányait, akik fölött 
eddig apjuk rendelkezett, majd kergeti el a földbirtokost. Amikor gyámja megpróbálja megy-
győzni tettének helytelenségéről, tiszteletlenül beszél vele és megsérti, annak ellenére, hogy Na-
talija Nyikolajevna nagybirtokos nemes, és befogadta a gyermekként árván maradt Szljotkint.

V. 3. A Bolond és Szuvenir

Edmund magatartásformáját tehát Szljotkin viszi tovább, de részben Szuvenir is, vagyis az an-
archisztikus természetfogalmat képviselő szereplők. Szuvenir Tyimofejics Bicskov Harlov halott 

15 Shakespeare 1961, 597-598. Kéry utószava.
16 Parti 1993, 147.
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feleségének testvére, ahogy az elbeszélő jellemzi: „Это был человек мизерный, всеми презира-
емый: приживальщик, одним словом.” („Szánalmas és megvetett alak volt; egyszóval: élősködő.”) 
Nem véletlenül kapja ezt a ragadványnevet – a későbbiekben neki kell emlékeztetnie Harlovot 
tetteire, és mintegy előidéznie a tragédiát (a francia kifejezés jelentése eredetileg ’emlékezet’ vagy 
’emlékeztetni’).

Külső tulajdonságai alapján mintha a shakespeare-i drámák Bolondja lenne: „С одной сто-
роны рта у него недоставало всех зубов, отчего его маленькое морщинистое лицо 
казалось искривленным.” („Szája egyik feléből minden fog hiányzott, s ezért kicsi, ráncos arca 
elferdültnek látszott.”) De nem csak külseje hasonlít a Bolondéhoz – az elbeszélő többször utal 
arra, hogy Szuvenir közel áll az őrülethez: „...а он только пожимается, да щурит свои 
косые глазки, да смеется дрянно, жидко, точно бутылку полощет.” („…de ő csak 
vállat vont, ferde szeme hunyorított. Aztán vékony hangon, csúnyán nevetett, úgy hangzott, mintha 
palackot öblítenének.”) és „Сувенир то и дело твердил: >Я вот, позвольте, я чичас, чи-
час<.” („Szuvenir állandóan ezt hajtogatta: - >Én, kérem szépen, röktön, röktön.<”) Mindenhol 
ott van, és mindenhonnan elkergetik, folyamatosan „csipkelődik”, mintha bosszút akarna állni 
a környezetében élő összes emberen valamiért, legfőképpen Martin Petrovicson: „Под две-
рями послушать, посплетничать, а главное «шпынять», дразнить - другой у него 
заботы не было - и «шпынял» он так, как будто имел на то право, как будто мстил 
за что-то.” („Ajtó mögött hallgatózni, pletykálni, különösen pedig ’csipkedni’, hergelni – máson 
nem járt az esze – s úgy ’csipkedett’, mintha joga volna hozzá, mintha bosszút állna ezzel valami-
ért.”) Megvádolja Harlovot, hogy az elpusztította testvérét, Margarita Tyimofejevnát – beszéd 
közben pedig folyamatosan „vihog”.

Az ötödik fejezetben az elbeszélő súlyos megállapítást tesz Szuvenirről: „Мне всегда каза-
лось, что, будь у Сувенира деньги, самый бы скверный человек из него вышел, без-
нравственный, злой, даже жестокий.” („Nekem mindig az volt a benyomásom, hogy ha 
Szuvenirnek pénze lett volna, a legrosszabb emberré válik, erkölcstelenné, sőt gonosszá, kegyetlen-
né.”) Hiába egyezik tehát Szuvenir alakja számos ponton a Bolondéval, nem azonos vele: a 
clown karaktere, amely Shakespeare önálló leleménye, Cs. Szabó László kategorizálása alapján 
a harmonikus természet képviselője. A Bolond tele van „szomorúsággal, rettegéssel és tehetetlen 
tudással”, ő Lear önismeretének első tanítómestere, aki szereti és szánja urát, és aki érdemesnek 
találja őt a megmentésre. Csak később jelenik meg a színen, és nem is marad a király mellett 
a dráma végéig, ennek oka, hogy „feloldódik” a királyban, eléri, hogy Lear megvilágosodjon, 
azonban önmegismerési folyamata egy következő szintre kell lépjen, ahol a lányára, Cordeliára 
lesz szüksége, aki a psychoanalysis Christiana felső foka. 17

Szuvenir ezzel szemben rosszindulatú, aki bosszút akar állni másokon. Harlovot okolja test-
vére elvesztéséért (amelyért egyébként közvetlenül Martin Petrovics nem felelős), haragjának 
és bosszúvágyának azonban más a valódi oka. Erre Parti Gábor hívja fel a figyelmünket: „Бед-
ность поневоле его >сократила<.” („ A szegénység azonban akaratán kívül ’kordában tar-
totta’.”), vagyis Szuvenir a körülötte levőket hibáztatja az őt megnyomorító korlát létezéséért, a 
szegénységért.18 Ennyiben rokonítható Edmunddal: mindketten korlátok közé vannak szorít-
va, ami miatt az őket körülvevő világot hibáztatják, csakhogy Edmund elég bátor és gátlástalan 
ahhoz, hogy cselekedjen ez ellen, Szuvenir viszont gyenge és gyáva, ezért inkább folyamatosan 
ingerli Harlovot.

Szuvenir ördögi alak, kimondottan örül Harlov szenvedésének, és amikor az kiszolgálta-
tott helyzetbe kerül, gúnyolódni kezd rajta: „- Вшед! Вшед Харлус! - пищал Сувенир, 

17 Cs. Szabó 1987, 264.
18 Parti 1993, 146.
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перегнувшись надвое и держа себя за бока. - Великий основатель знаменитого 
рода Харловых, воззри на своего потомка! Каков оя есть? Можешь его признать? 
Ха-ха-ха!” („- Vséd! Vséd Harlusz! – vinnyogta Szuvenir s kétrét hajolva az oldalát fogta. – 
Nagy alapítója a híres-nevezetes Harlov-nemzetségnek, nézz az ivadékodra! No, milyen? Meg-
ismered? Ha-ha-ha!”) Kineveti azt, amely Harlov számára a legszentebb, és amire mindig 
hivatkozott, s szemére veti tudatlanságát. A legmegalázóbb Harlov számára az, hogy Szuve-
nir önmagához hasonlítja őt,19 most végre „egyre megy” a jöttment Szuvenir és a törzsökös 
nemes. Ez az alkalmas pillanat arra, hogy rázúdíthassa haragját a szegénysége miatt is: „А 
меня-то за что обидел? Не наградил? Я, быть может, лучше бы восчувствовал! 
И значит, правду я говорил, что посадят его голой спиной...” („De hát engem mért 
károsított meg? Mért nem hagyott reám semmit? Én talán több érzéssel viszonoztam volna! És 
nem igazat mondtam-e, mikor azt jósoltam, hogy mezítelen háttal kiteszik…”) A végső szó, 
amely kiváltja Harlov pusztítását, a ’кров’ kifejezés, a magyar fordításban „fedél”. Shakes-
peare drámájában ugyanígy a Bolond ismételgeti a királynak a „house” szót: „…but I can 
tell why a snail has a house. (…) Why, to put his head in; not to give it away to his daughters, 
and leave his horns without a case.”20 Lear csak nevet a Bolond talányos igazán.

V. 4. Natalija Nyikolajevna

Érdemes megvizsgálnunk Natalija Nyikolajevna szerepét, Shakespeare művében ugyanis nincs 
az ő funkcióját ellátó karakter. Natalija Nyikolajevna, az elbeszélő édesanyja nagybirtokos öz-
vegyasszony, a társadalmi ranglétrán tehát Harlov felett áll. Az elbeszélő szavaival élve nagyon 
válogatós ismertség dolgában, de Harlovot szívélyességgel fogadja, sőt kimondottan „sokat 
megenged neki”, a férfi ugyanis egyszer megmentette az életét, s Natalija Nyikolajevna úgy 
érzi, hogy ezért örökre adós maradt neki.

Vajon ki tehető felelőssé az események alakulásáért és a tragédia bekövetkeztéért? Az elbeszé-
lő elmondja a második fejezetben, hogy Natalija Nyikolajevna hálából megházasította Harlo-
vot. Az alig tizenhét éves feleség törékeny teremtés volt, halála után a földbirtokos asszony 
pártfogásába vette idősebbik lányukat, Annát, akit a lehető legjobb nevelőintézetbe küldött. A 
lánynak ezután férjet is választott – egy másik pártfogoltját, Vlagyimir Vasziljevics Szljotkint. 
Szintén ő az, aki jegyest szerez Harlov kisebbik lányának, Jevlampijának is: a legszegényebb 
szomszédot, Gavrila Fedulics Zsitkovot választja, aki idősebb, szolgálaton kívüli őrnagy. Az el-
beszélő leírása alapján (kilencedik fejezet) Zsitkov „lóarcú” és nagyon buta („Он едва разумел 
грамоте и очень был глуп…”) („Alig tudott írni-olvasni, s nagyon ostoba volt…”), s bár Nata-
lija Nyikolajevna tisztában van az őrnagy képességeivel, nem gondolja meg magát a házassággal 
kapcsolatban. Natalija Nyikolajevna próbál Harlovon segíteni, mindemellett megbízik benne, 
s az előzmények ismertetésekor megtudhatjuk, hogy végrendelete elkészítésénél Martin Petro-
vicsot kérte fel tanúnak.

A Harlov és a földbirtokos asszony közti viszony leírásakor az elbeszélő a harmadik feje-
zetben mégis megemlíti: „Да, матушка его уважала... Однако дальше столовой его 
у нас не пускали.” („Hát igen, édesanyám tisztelte őt… de az ebédlőszobánál beljebb sohasem 
bocsátották.”) és „К обеду Мартыну Петровичу ставили в углу особый стол…” („Ebéd-
kor Martin Petrovicsnak külön asztalt állítottak a sarokba...”). Anna, aki Natalija Nyikolajevna 
jóvoltából járhatott neves iskolába és köthetett házasságot Szljotkinnal, lenézően és ridegen bá-
nik „jótevőjével”, Szljotkin pedig sérelmezi, hogy sem az elbeszélő anyja, sem Martin Petrovics 

19 Parti 1993, 146.
20 Shakespeare 1994, 52.
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sohasem tekintett rá egyenrangú félként, sőt rendszeresen megalázó helyzetbe hozták.
Natalija Nyikolajevna tulajdonképpen saját kénye-kedve szerint üt nyélbe házasságokat, ha 

ezek előre láthatóan boldogtalansághoz is vezetnek. Az ő esetében a hatalom uralmat jelent 
a környezet, a többi ember felett: szereti „elrendezni” az életüket, szereti mások patrónusa-
ként feltüntetni magát, de nem önzetlenségből vagy puszta szeretetből nyújt segítséget, hiszen 
lekezelően bánik ezekkel az emberekkel. A cselekmény előrehaladtával – Harlov feleségének 
halála, Anna és Szljotkin boldogtalan házassága, a tény, hogy Jevlampija és Zsitkov nem illenek 
egymáshoz, és Jevlampija lenézi Zsitkovot, Harlov kitaszítása – fel sem merül benne a gondo-
lat, hogy talán neki is volt szerepe a tragédia, tragédiák bekövetkeztében, és sosem revideálja 
döntéseit, nem inog meg igazában (ezt azonban Harlovval ellentétben ő nem nyilatkoztatja ki). 
Natalija Nyikolajevna hatalomszeretete tehát egyfajta önérvényesítésben, és az emberi sorsok 
feletti rendelkezésben nyilvánul meg.

V. 5. Lear és Harlov lányai

A két mű összevetésének talán legfontosabb és legérdekesebb kérdése a lányok alakja. Martin 
Petrovicsnak két leánya van: Anna és Jevlampija, akik először a hatodik részben szerepelnek, 
ellentétben Shakespeare művével, ahol a birtokfelosztás, így a három nővér bemutatása az első 
felvonás első színében megtörténik. Dmitrij Szemjonovics, az elbeszélő először Annát, az idő-
sebbik lányt látja meg. Anna rideg és mégis vonzó. Az elbeszélő anyja, Natalija Nyikolajevna 
nem kedveli őt, mert bár az ő jóvoltából nevelkedett intézetben, köthetett házasságot Szljot-
kinnal, mégis lenézi őket – pontosan azért, amiért apja sem ismer el más felette állót. Gőgös 
és számító asszony: „Всякий, взглянув на нее, наверное, подумал бы: >Ну, какая же ты 
умница - и злюка!<” („Aki ránézett, bizonyosan ezt gondolta: >Értelmes vagy – és gonosz.<”)

A címben szerepelő utalás miatt feltételezheti az olvasó, hogy Harlov második lánya, Jevlam-
pija lesz a szép, mégis gonosz Anna ellenpólusa. Amikor az elbeszélő meglátja Jevlampiját, a 
lány éppen a mezőről sétál hazafelé, hajában búzavirágból font koszorú – sokkal naturalisztiku-
sabb az ő alakja, mint Annáé. A kisebbik lány másfajta szépség, mint nővére: „monumentális”, 
ahogyan apja is az, és emiatt a későbbiekben nem veheti át a megmentő Cordelia szerepét. 
(„>Вольница, казачья кровь<, - так отзывался о ней Мартын Петрович. Я побаи-
вался ее... Мне эта осанистая красавица напоминала своего батюшку…”) („>Vadóc 
leány, kozákvér< - így emlegette Martin Petrovics. Féltem tőle… Ez a lenyűgöző szépség engem az 
apjára emlékeztetett.”)

Miért nincs tehát a turgenyevi műben harmadik lány? Cs. Szabó László szerint a kivetett Leart 
megvilágosodása során azok segítik, akik előtte és általa váltak kivetetté. Ezek a száműzöttek - a 
Bolond, Kent, Cordelia és Edgar - úgy gondolják, hogy érdemes törődni a dühöngő zsarnok-
kal, aki önmaga foglya; nem tudják biztosan, hogy megmenthető-e, de azt igen, hogy segíteni 
kell rajta. Annak reményében cselekednek, hogy Lear felismeri másokban az igazságot: Cordelia 
néma, Kent szókimondó, a Bolond kétértelmű, talányos igazát. Cs. Szabó László szerint a vihar a 
Purgatórium megtestesülése, ezután kerülhetnek közelebb Learhez a számkivetettek, akik segíteni 
tudják őt, és általuk jut el az illuminációig.21 A remény, a jó reménye tehát jelen van Shakespeare 
művében a Jók halála ellenére is: Cs. Szabó László szerint nem az a lényeg, hogy mindig a Jó 
győzedelmeskedjen, hanem az, hogy a Gonosz nem ronthatja meg a Jót. 22

Harlov számára azonban nincs megváltás. Lear azért tud felülemelkedni, mert olyan emberek 
kísérik őt szenvedésén keresztül, akik szeretik a királyt, és úgy érzik, hogy érdemes megmenteni. 

21 Cs. Szabó 1987, 263.
22 Cs. Szabó 1987, 266.
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Hiába várja tehát az olvasó, amikor Harlov a háza tetején áll, vagyis az eleváció pillanatában, 
hogy ténylegesen felülemelkedjen – nem lehetséges. Harlovot olyan emberek vezették, akik „földi 
szinten”, anyagi és hatalmi szempontból voltak képesek gondolkozni. Lear Bolondja szereti Leart, 
és azt reméli, hogy a király észreveszi másokban az igazságot, Szuvenir viszont azért emlékezteti 
Harlovot a múltra és sértegeti, mert gyűlöli őt, és csak a saját nyomorúságát tartja szem előtt, 
amiért elsősorban Martin Petrovicsot hibáztatja.

Shakespeare az alapvető emberi létproblémákat, magatartásformákat, viszonyokat többfé-
le szinten ábrázolja és vizsgálja. Ezért szükséges a Gloster-szál jelenléte a drámában: Lukács 
György szerint ez „húzza alá” Lear sorsát, és bizonyítja, hogy nem egyedi esetről, hanem arche-
tipikus magatartásformáról van szó, amely a történelemben bármikor és bármilyen társadalmi 
rétegen belül előfordulhat.23

Ahogy korábban Honoré de Balzac Goriot apójában (1834), Turgenyev elbeszélésében is 
csak két lány szerepel, s közülük – bár személyiségük összetett – egyikük sem képviseli a „har-
monikus világképet” és segít apjukon. A XIX. századi, jobbágyreform előtti Oroszország vilá-
gában nincsenek „jó” lányok: Turgenyev úgy látja, hogy a régi világ végleg pusztulásra ítéltetett. 
A rezignáltság az oka annak, hogy A puszta Lear királyában már nincs Cordelia, és éppen ebből 
adódóan nincs szükség a Gloster-szálra sem – a helyzet végérvényességét nem kell alátámaszta-
ni egy párhuzamos történettel.

Shakespeare művében egyértelműen elhatárolódnak jók és rosszak. Regan és Goneril, Cor-
delia nővérei nyíltan kedveskednek apjuknak, így szerezve meg annak vagyonát, majd kiszol-
gáltatott helyzetében először elutasítják, végül kitaszítják őt. Cordelia az, aki nem dicséri meg 
apját: nem akarja, hogy az amúgy is önelégült király jelleme továbbtorzuljon; felismeri a kérdés 
értelmetlenségét, és pont ezért nem tud és nem akar szavakkal válaszolni, és emiatt apja ki-
tagadja. Önelégültségében nem hajlandó megismerni családját, felismerni az igazságot, ezért 
megjutalmazza az ártókat, és megbünteti jóakaróit.

Hetesi István szerint az egyetlen momentum Turgenyev művében, amely egyezik a tragédi-
ával, a végrendelet felolvasásának jelenete. Úgy gondolja, hogy az alapvetően orosz típusokat 
a testamentum másik pályára állítja át, és innentől kezdve viselkednek shakespeare-i karakte-
rekként.24 Hasonló jelenet játszódik le a tizenkettedik-tizenharmadik fejezetben, mint a Lear 
király első színeiben. Jevlampija magatartása hasonlít Cordeliáéra, azonban Harlov egyik lányát 
sem tagadja ki végül. Amíg a vagyontárgyak felosztásakor a számítóbb Anna a földig hajol, Jev-
lampija csak fejbiccentéssel köszöni meg a neki adott javakat. A felolvasás végén Anna a földre 
borul, de Jevlampiját figyelmeztetni kell: „Харлов от времени до времени прерывал чте-
ние словами: «Слышь, это тебе, Анна, за твое усердие!» - или: «Это тебе, Евлампи-
юшка, жалую!» - и обе сестры кланялись, Анна в пояс, Евламлия одной головой.” és 
„Харлов поднял лист высоко над головою, Анна тотчас проворно опустилась на ко-
лени и стукнула о пол лбом; за ней кувыркнулся и муж ее. «Ну, а ты что ж?» - обра-
тился Харлов к Евлампии. Та вся вспыхнула и также поклонилась в землю; Житков 
нагнулся вперед всем корпусом.” („Harlov időnként félbeszakította az olvasást – ’Hallod, ez a 
tied, Anna, buzgóságodért!’ – vagy: ’Ezt neked adományozom, Jevlampijuska!’ – s mind a két testvér 
meghajtotta magát, Anna a törzsét is, Jevlampija csak a fejét.” és „Harlov magasan a feje fölé tar-
totta az írást, Anna rögtön térdre borult, s homlokával megütötte a padlót; férje is hanyatt-homlok 
leborult utána. ’És te?’ – fordult Harlov Jevlampijához. Elpirult, s ő is meghajolt a földig; Zsitkov 
is előregörbült az egész törzsével.”) Jevlampija nem hajlong tehát apja előtt, azt hihetnénk azért, 
amiért Cordelia nem dicséri a királyt. Mivel apja jellemét örökölte, nem hajlandó leborulni 

23 Lukács 1946, 72.
24 Turgenyev 1989, 754. Hetesi István utószava.
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előtte, elismerni feltétlen hatalmát, és hízelegni a neki amúgy is járó vagyonért. Amikor Harlov 
elkezdi lebontani a házát mégis Jevlampija az, aki kérleli őt, hogy bocsásson meg neki, míg 
Anna és Szljotkin csak dühöng, sőt utóbbi le is lőné Harlovot. Jevlampija valóban megsajnálja 
apját, és úgy érzi, emiatt nem maradhat a háznál – elszökik, és egy szekta vezetője lesz (Turge-
nyev a hlisztovscsik-szakadárok, vagyis az önkorbácsoló szektások ábrázolásával a szélsőségek-
kel szembeni kritikáját is megfogalmazta). 

Turgenyev jellemei a stilizált shakespeare-i alakokkal ellentétben összetettek: Jevlampija 
ugyan szégyelli apja ellen elkövetett bűnét, és emiatt elhagyja otthonát, de nem képes valódi ve-
zeklésre. Nem tud és nem is akar lemondani a hatalomszeretetéről. Ő örökölte erőteljesebben 
apja külső és belső tulajdonságait is, és talán pont ezért jobban is szereti őt, még ha saját érdeke-
iről képtelen is lemondani. Jevlampija alakja helyettesítheti tehát a párhuzamos Gloster-szálat 
is: a harlovi természet nem egyedi eset, nem tűnik el a történelem és a környezet változásával, 
Jevlampija pont úgy nem képes lemondani a hatalomról, mint ahogy apja, Harlov sem tudott, 
aki még megtörten is bosszút állt gonosztevőin. 

Edmundba, Gloster törvénytelen fiába Regan és Goneril is beleszeret. Edmund szívesen 
vállalná a szerető szerepét, kihasználja, hogy a két testvér gyűlöli egymást: „To both these sisters 
have I sworn my love; / Each jealous of the other, as the stung / Are of the adder. / Which of them 
shall I take? / Both? one? or neither? Neither can be / enjoy’d, / If both remain alive.”25 („Szerelmet 
esküvém mindkét nővérnek. / Úgy gyűlölik egymást, mint kigyót a megmart. / Melyik legyen nőm? 
Egy, vagy mind a kettő, / Vagy egy sem? Nem lesz boldog egyik is, / Ha mindkettő megél.”) Szljotkin 
fogolyként tartja maga mellett Harlov két lányát. Jevlampija talán mégis jobban szereti őt, és ő 
viszont a kisebbik lányt – erre utal a tizennyolcadik-tizenkilencedik fejezet. Azért marad mind-
két testvér Szljotkin mellett, mert tudják, hogy ezzel fájdalmat okoznak egymásnak – vagyis 
tűrnek, hogy a másiknak rossz legyen. Harlov maga meséli el Natalija Nyikolajevnának, hogy 
Szljotkin megbabonázta Jevlampiját és Annát is, a kisebbik lánya Szljotkin miatt utasította 
vissza vőlegényét, Anna pedig, ahelyett, hogy megsértődne férje és húga tettén, örül, mert lát-
hatja, hogy mivé vált a mindig büszke Jevlampija.

VI. A fokozatosság mint a hatalom elvesztésének szemléltetése

Amikor kiderül, hogy Harlov mekkora vagyont hagy Annára, Szljotkin buzgón a földig hajol, 
de a birtok átadásával megkezdődik Martin Petrovics kisemmizése. Ez a motívum, a fokoza-
tosság kimondottan shakespeare-i technika. Lear száz embert kért maga mellé, számukat foko-
zatosan csökkentik lányai, míg egyetlen egy embere sem marad. Ezzel áll szemben Lear válasza 
Regan kérdésére a második felvonásban: „I gave you all -” („Mindent nektek adtam.”) Ahogy 
kísérete számát csökkentik, egyenesen arányosan csökken a király tekintélye is. Kéry László sze-
rint a javak fokozatos elvétele szerepelt a forrásokban is, amelyekből Shakespeare dolgozhatott, 
de ez az esemény a drámában még tragikusabb felhangot kap.26 Shakespeare-nél tehát nem a 
ló, mint később a Turgenyev-műben, hanem az ember jelképezi a hatalmat, lesz a feudális rang 
mérhető szimbóluma. Kísérete csökkenésével Lear királyi tekintélye szertefoszlik, illetve annak 
megsemmisülését, státusza süllyedését is jelképezi.27 A kisemmizés egy másik folyamatot ered-
ményez: miután nem maradt semmije, Lear fokozatosan halad az őrület felé. Először fixa ideája 
lesz, hogy minden gyerek áruló, s az őrület tetőfokán zajlik majd a fiktív bírósági tárgyalás.

A puszta Lear királyában késve kapcsolódhatunk be az eseményekbe: az elbeszélő hónapok-

25 Shakespeare 1994, 123-124.
26 Shakespeare 1984, 199-200. Kéry utószava.
27 Shakespeare 1984, 199-200. Kéry utószava
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kal később tér vissza a faluba, és szerez tudomást a Harlovval történtekről. Először Martin Pet-
rovics kedvenc lovát látja meg (ismét a hatalom és a hatalomtól való megfosztás szimbóluma), 
amellyel egy paraszt szánt az út szélén. A fokozatosságot nem szemlélteti olyan látványosan 
Turgenyev, csak Harlov elbeszéléséből tudunk meg róla részleteket a későbbiekben: „- Казачка 
Максимку от меня взяли, - перебил ее Харлов (…), - экипаж отняли, месячину уреза-
ли, жалованья выговоренного не платили - кругом, как есть, окорнали - я все молчал, 
все терпел! И терпел я по причине... ох! опять-таки гордости моей.” („- Elvették tőlem 
Makszimkát, a kisinast – szakította félbe Harlov (…) – a fogatomat is elvették, havi ellátásomat 
csökkentették, járandóságomat nem fizették – szóval minden jussomban megnyirbáltak – de én csak 
hallgattam, csak tűrtem! De jaj! Megint csak büszkeségem volt a tűrés oka.”) 

Harlov tisztában van azzal, hogy ő nem akadályozta meg a kisemmizését, és hogy lett volna 
jogorvoslat a kialakult helyzetre. Azért végezte el vagyona felosztását, hogy megmutathassa 
a körülötte levőknek, hogy mekkora ereje és hatalma van, arra apellált, hogy azok hálával 
adóznak majd neki. Már közvetlenül a testamentum felolvasása után feltűnik neki Jevlampija 
hálátlan viselkedése. Amikor leányai folyamatosan elvesznek mindent, ami neki jár, nem szól 
semmit, hallgatásának oka pedig megint a büszkeség: nem megalázottnak érzi magát, nem sze-
rencsétlen helyzete miatt szégyenkezik, hanem attól tart, hogy kiderül, hogy tévedett, és hogy 
azoknak volt igaza, akik korábban figyelmeztették őt. Harlov őrülete Learével ellentétben nem 
fokozatos, vagy legalábbis nem láthatjuk, hogy fokozatosságát, mivel csak a későbbiekben, a ki-
semmizés utolsó stádiumába kapcsolódhatunk csak be. Őrületének egyedüli megnyilvánulása, 
amikor a tóparton ülve egy zsineggel horgászik, és elkergeti Dmitrijt; ezt követően már csak a 
sorsfordító vihar jelenetét ábrázolja az író.

VII. A vihar

Cs. Szabó László a Lear királybeli viharjelenetet a darab fordulópontjának nevezi, szerinte a 
vihar „az elemek kozmikus arányában tükrözi a zavart, amely Lear miatt rá és embertársaira 
szakadt”.28 Lear lelkiállapotát, kaotikusságát tükrözi a vihar, ez az a külső világban is megteste-
sülő szenvedés, amelyen át kell esnie önmaga és az emberek megismeréséig, az alázat eléréséig. 
Ő is addig kizárólag saját sérelmét tartja szem előtt, csak a vihar közepén, a gyötrelmek átélése 
közben ébred rá arra, hogy szembe kell néznie saját hibáival, s először érez együtt más ember-
társaival: „Poor naked wretches, wheresoe’er you are, / That bide the pelting of this pitiless storm, / 
How shall your houseless heads and unfed sides, / Your loop’d and window’d / raggedness, defend you 
/ From seasons such as these? O, I have ta’en / Too little care of this! / Take physic, pomp; / Expose 
thyself to feel what wretches feel, / That thou mayst shake the / superflux to them / And show the 
heavens more just.”29 („Ó, ti mezetlenek, / Szegény nyomorfiak, bármerre vagytok, / Az irgalmat-
lan vész dühében élve, / Mi védi meg födetlen fejetek / S a kiaszott testet szellős rongyotokban / Ily 
évszak ellen, mint ez? Ó, kevés / Gondom volt eddig erre. Fényüzés! / Vedd ezt a gyógyszert; tedd ki 
magadat, / S tűrd, amit tűrnek a nyomor fiai, / Hogy köztök elszórd a fölösleget, / S mutasd meg, 
hogy van égben még igazság.”)

Harlovot elüldözik otthonról, és a viharban Natalija Nyikolajevnához menekül. Ahogy 
Lear a vihar után, ő is „visszatér” még egyszer az őrület előtt. A király visszatérésében lánya, 
Cordelia, az övében – ahogy fogalmaz – jótevője, Natalija Nyikolajevna segít. Elmeséli, hogy 
nyomorúságos pillanataiban azon gondolkozott, hogyan számol majd el Istennek leányaival, 
hiszen felelős értük – ő tehet arról, amilyenné váltak, vagyis kiszolgáltatottságában szembesül 
hatalma végességével. Akkor ébred rá, hogy nem omnipotens, és hogy uralma nem örök és 
isteni, amikor azt valaki más ragadja magához, és válik teljhatalmúvá környezetében. Itt me-
28 Cs. Szabó 1987, 263.
29 Cs. Szabó 1987, 82.
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rül fel benne az is, hogy keményen bánt a jobbágyaival. Érdekes, hogy ezt csak egyetlen egy 
mondatban említi, főként azt sérelmezi, ahogy lányai viselkedtek vele – Turgenyev tudatosan 
nem akarta hangsúlyozni a jobbágykérdést, mert akkor a szereplő személyes érzelmei háttérbe 
szorultak volna, a konfliktusok veszítettek volna jelentőségükből: „И к тому же совесть 
меня замучила. Много... ох! много передумал я, у пруда сидючи да рыбу удучи! «Хоть 
бы ты пользу кому в жизни сделал! - размышлял я так-то, - бедных награждал, кре-
стьян на волю отпустил, что ли, за то, что век их заедал! Ведь ты перед богом за 
них ответчик! Вот когда тебе отливаются их слезки!» И какая теперь их судьба: 
была яма глубока и при мне - что греха таить, а теперь и дна не видать! Эти все 
грехи я на душу взял, совестью для детей пожертвовал, а мне за это шиш! Из дому 
меня пинком, как пса!” („- Asszonyom – nyögött föl Harlov, s a mellére ütött. – Nem bírom én a 
két lányom hálátlanságát elviselni! Nem bírom, asszonyom! Ugyebár mindent odaadtam nekik. És 
mennyit gyötört a lelkiismeretem. Sokat… o! sokat töprengtem, ott a tó mellett ülve, halászgatva! 
’Bár legalább hasznára lettél volna valakinek az életben! Gondoltam magamban: - szegényeket 
megajándékoztál, jobbágyokat felszabadítottál volna, azért, hogy szipolyoztad őket egy életen ke-
resztül! Hiszen felelős vagy értük Isten előtt! A könnyeik egyszer majd végigömlenek rajtad!’ És most 
milyen a sorsuk: már az én időmben mély volt a gödör – minek tagadnám a bűnt, de most olyan 
mély, hogy a fenekét sem lehet látni! S én ezt a bűnt mind a lelkemre vettem, a lelkiismeretemet 
feláldoztam a gyermekeimért, s ők ezért így bántak el velem! Kirúgtak a házból, mint egy kutyát!”)

VIII. Jellemrajz és nem programregény – A puszta Lear királyának korabeli fogadtatása

Azzal kapcsolatban, hogy a turgenyevi hős éppen csak említést tesz jobbágyai helyzetéről, 
érdemes foglalkoznunk az elbeszélés recepciójával, ugyanis az, hogy Turgenyev itt nem fesze-
geti nyíltan az aktuális társadalmi kérdéseket, döntően negatívan befolyásolta A puszta Lear 
királyának korabeli fogadtatását.

Zöldhelyi Zsuzsa több helyen is megjegyzi Turgenyev kései elbeszélésével kapcsolatban, 
hogy nem nyerték el a közönség tetszését. Pontosan ez az a momentum, amiért nem övezte 
nagy siker az elbeszélés korabeli fogadtatását, vagyis hogy Harlov csak egyetlen egy mon-
datban tesz említést a jobbágyaival szembeni kegyetlen bánásmódról, s Turgenyev azt hang-
súlyozza, hogy a főszereplőnek a lányai, és nem a jobbágyai miatt van bűntudata. Mivel 
regényei az aktuális társadalmi kérdésekkel foglalkoztak, óriási viharok közepette magukra 
vonták a figyelmet, ezzel szemben kisprózája háttérbe szorult, kritikák érték, hiszen nem 
felelt meg az olvasóközönség „elvárási horizontjának”: ezekben az elbeszéléseiben az aktuális 
kérdések csak áttételesen jelentek meg, előtérbe pedig az általános emberi, a hősök jellem-
rajza és lélektani ábrázolása került. Zöldhelyi Zsuzsa szerint ezek a művek pont azért értéke-
sek, mert érződik rajtuk az író kísérletező kedve, és előrevetítik az orosz irodalomban később, 
az 1880-as évektől jelentkező tendenciát. Bár az 1860-70-es évek elbeszéléseinek tematikája 
sokszínű, mégis egy dologban hasonlítanak: a XVIII. század és a XIX. század első évtizedei-
nek életformáját és embertípusait örökítik meg.30

A puszta Lear királya tehát nem programregény, hanem burkolt polémia azokkal, „akik az 
orosz utat, az orosz jellemet az európaitól minden tekintetben eltérőnek tartották”.31 Itt érde-
kességként megemlíthetjük, hogy Turgenyev személyes indíttatásból választotta Leart kisprózai 
műve főhőseként: 1869-ban egy francia újság kérdéseire válaszolva kedvenc főhőseként Lear ki-
rályt és Prométheuszt jelölte meg.32

30 Cs. Szabó 1987, 263.
31 Cs. Szabó 1987, 285.
32 Cs. Szabó 1987, 304-305.
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IX. Összegzés – Az orosz jellem turgenyevi analízise

Turgenyev tehát úgy gondolja, hogy az orosz nemzeti tudat nemcsak vezekléshez, hanem ha-
talomszeretethez is vezethet. Anna hataloméhes: egy pillanatra sem sajnálja meg apját, halála 
után kitanulja a jogot, a parasztjait sanyargató, gazdag asszony lesz, aki félelemben tartja szom-
szédjait, s akit úgy tisztelnek, hogy közben elfelejtik apja elleni vétségeit, s azt, hogy valószínű-
leg férjét, Szljotkint is megmérgezte. Jevlampija bánja ugyan, amit apjával tett, mégsem képes 
a teljes lemondásra, így az őszinte megbánásra sem. 

Az orosz jellem analízise tehát: egymásnak ellentmondó, sokszor szélsőséges, „hol fenséges, 
hol kegyetlen, hol emelkedett, hol pedig alacsonyrendű vonások keverednek”33 benne, így mó-
dosulnak tehát az archetipikus shakespeare-i jellemek és magatartásformák az orosz környezet-
ben.
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