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Bugovits valéria
A művészet erotikus hatásának ábrázolása Turgenyev és 
Tolsztoj kései elbeszéléseiben (Turgenyev A diadalmas szerelem 
dala,  Tolsztoj Kreutzer szonáta és  Az ördög című művének  
összehasonlító értelmezése)

A két kései Tolsztoj-mű morális, esztétikai és poétikai aspektusainak feltárásához, mélyebb 
megértéséhez fontosnak tartjuk bevonni a szerző által is nagyra becsült kortárs, Ivan Turgenyev 
1881-ben keletkezett művét, A diadalmas szerelem dala című  elbeszélést, véleményünk szerint 
ugyanis a három alkotás „egybeolvasása” külön-külön is gazdagabb árnyalatok és rejtett 
összefüggések felfedezéséhez vezeti el a kutatót. 

Mind a Kreutzer szonáta mind Az ördög című Tolsztoj-elbeszélés rokonítható Turgenyev 
művével, más-más aspektusból. A Kreutzer szonáta alapvetően a művészetnek az egyénre 
gyakorolt mágikus hatása vonatkozásában, Az ördög a „törvényes” és „törvénytelen” szerelem 
kettéválásának művészi ábrázolása okán hozható kapcsolatba a turgenyevi alkotással. A kettéválás 
megtalálható a Kreutzer szonátában is, bár ott a törvénytelen kapcsolat csak hipotetikus.

Ilyen nézőpontból a szakirodalom eddig nem foglalkozott a tolsztoji szerelem-koncepcióval. 
Jelen megközelítés szeretne hozzájárulni az említett kérdés árnyalásához.
A két író alkotásainak keletkezési ideje között közel egy évtized húzódik.  Mindegyik mű a 
szerzője késői alkotói korszakának terméke, a 19. század utolsó előtti évtizedében keletkeztek. 
A turgenyevi írás az évtized első évében, 1881-ben, a tolsztoji alkotások az évtized utolsó előtti 
évében, 1889-ben. Az ekkor elkezdett Az ördög 1890-ben nyerte el végleges formáját. 

Turgenyev tíz évvel volt idősebb a kortárs Tolsztojnál, akire nagy hatást gyakorolt. Az 1881-
es alkotása halála előtt két évvel keletkezett. Tolsztoj elemzésünkbe vont írásait halála előtt 11 
évvel alkotta. Életnek ezután következő utolsó két évtizedét kiemelkedő művészeti tevékenység 
jellemezte, jelentős műveket alkotott. A legismertebbekre fókuszálva megemlítjük, hogy ebben 
az alkotói korszakában, Az ördög befejezésének évében, 1890-ben kezdi írni a Feltámadás 
című regényét, amelyet 1899-ben fejezett be. Ugyanebben az évben jelent meg az Utószó a 
Kreutzer szonátá”- hoz, 1895-ben a Kis Színházban bemutatták a korábban írt és betiltott 
Sötétség hatalma című drámáját, 1896-ban kezdte, 1904-ben fejezte be időskori remekművét, 
a Hadzsi Murat címűt. 1897–1898 a Mi a művészet? című esztétikai tárgyú tanulmányának 
megjelenése. 1900-ban dolgozik az Élő holttest című drámáján, amely feldolgozásra kerül a 
disszertációban is mint művészi kísérlet annak megmutatására, hogy a szerelmi háromszög 
megoldásának milyen formáját tartotta elképzelhetőnek a harmonikus házasság lehetőségét 
ekkor már tagadó művész.

Jelen elemzésünkbe vont mindhárom mű témáját a szerelmi szenvedély bemutatása adja. 
A kapcsolatokat a „törvényes” és „törvénytelen” szerelem kettéválásának, illetve egyidejű 
jelenlétének aspektusából közelítjük meg. Ennek kapcsán figyelmünk középpontjába kerülnek 
azok a művészi eszközök, amelyek mindhárom vagy legalább két műben hasonló dominanciával 
jelennek meg (mint például a portréfestésben a színkarakterisztika jelenléte). 

A legkorábbi alkotás, a turgenyevi mű a fenyegető „törvénytelen” szenvedélyt vetíti elénk, 
a Kreutzer szonátában a vélt „törvénytelen” szerelem jelenik meg, az 1890-en elkészült Az 
ördögben a központi helyet a ténylegesen létrejött, szerelemnek nem nevezhető „törvénytelen” 
szexuális kapcsolat és következményeinek művészi ábrázolása kapja.
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A 16. századi Ferrarába helyezett turgenyevi történet alapszituációja az, hogy a szépséges 
Valeria kezét két jó barát, két egyenrangú nemesi ifjú kéri meg. Mivel nem volt titkuk egymás 
előtt, ismerték egymás szerelmes érzéseit. Megegyeztek abban, hogy a vesztes zúgolódás nélkül 
aláveti magát a lány döntésének. A halvány bőrű, bátortalanságot, félénkséget kifejező tekintetű 
lány szépsége megigézett mindenkit, aki csak látta. Gyönyörű hangjáról suttogtak a városban, 
némelyek ugyanis hallották, amikor kora reggeleken szobájába bezárkózva régi dalokat énekelt 
lant kísérete mellett. 

Az ifjak izgatottan várták a döntést, amely végül Fabiónak kedvezett. Muzio tudomásul vette 
a számára veszteséget jelentő elhatározást, s hamarosan eltűnt a városból. Sokáig nem látták, 
nem hallottak róla Ferrarában. 

Egyik fiatalember sem tudta, hogy Valeria nem tudott választani a két kérő között, a döntést 
valójában nem a szeretett lány hozta, hanem édesanyja tanácsára választotta Fabiót.  

Ezen a ponton szükségesnek tartjuk egy kis kitérővel megjegyezni, hogy Tolsztoj műveiben 
is jelentős az „anyák” és „lányok” kapcsolata. Példaként visszautalunk a Családi boldogságból 
arra a szerető gyöngédségre, amellyel Marja visszaemlékezik nemrég elhunyt édesanyjára: 

„Anyánkat gyászoltuk, aki ősszel halt meg […] A házban még jelen volt a halál, 
borzalma és szomorúsága még körülöttünk lebegett. Anyuska szobája le volt zárva, 
s valahányszor este elmentem ajtaja előtt, félelem fogott el, és valami vonzott, hogy 
belessek a hideg, lakatlan szobába.Tizenhét esztendős voltam, s anyuskának halála 
évében az volt a szándéka, hogy felköltözik a városba, és bevezet engem a társaságba.”1 

A Háború és békéből is kiemelünk néhány szeretetteljes anya − lánya jelenetet a fenti 
megállapításunk illusztrálására. A Rosztov-házban a farsangolás vígasságáról hazatérve az 
anyjuknak, az öreg grófnénak mindenről beszámoló boldog lányokat (Natasa, Szonya) 
ismerünk meg: 

„Nyikolaj szerette volna pompás szánúton megfarsangoltatni hármasfogatával 
mindnyájukat[…]Natasa ütötte meg elsőnek a karácsonyi vigasság hangját, […]Amikor 
hazaérkeztek és elmondták anyjuknak, hogy’ töltötték az időt Meljukovéknál, a lányok a 
szobájukba mentek.” 2

Más szöveghelyen is hasonló gyöngédséget tapasztalunk. Amikor Nyikolaj Rosztov bejelenti 
szüleinek, hogy szereti és feleségül szándékozik venni unokahúgát, Szonyát, szülei ellenzésébe 
ütközik. Az anya és fia közti feszültségben alakuló konfliktust Natasa közbelépése akadályozza 
meg: 

„Nyikolaj nem fejezhette be, mert Natasa sápadt és szigorú arccal belépett az ajtón - 
hallgatózott.
- Badarságokat fecsegsz, Nyikolinka, elhallgass nekem, de elhallgass! Azt mondom, 
elhallgass!... - Szinte rikácsolt, hogy túlharsogja Nyikolaj hangját.
- Mama drága, ez egyáltalán nem azért van, mert... jaj szegénykém, édes lelkem - fordult 
az anyjához, aki a szakítás szélén érezve magát, rémülten nézett a fiára, de mert nyakas 
volt és elragadta a harc heve, nem akarta és nem tudta megadni magát.
- Majd mindent megmagyarázok, Nyikolinka, csak menj most - maga meg hallgasson 
rám, mama lelkem - mondta az anyjának.
Szavainak nem volt semmi értelme sem: de elérte azt az eredményt, amelyre törekedett.

1  Tolsztoj 2014, 12.
2  Tolsztoj 2005, 706–716.
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A grófnét sírás fojtogatta, hüppögve a lánya mellére rejtette arcát, Nyikolaj meg felállt, a 
fejéhez kapott, és kiment a szobából.”3 

Az Anna Kareninában Dolly és Kitty életében is fontos szerepe van édesanyjuknak, az öreg 
Scserbackaja grófnénak.

A késői Tolsztoj-elbeszélésben a központi női karakter, Liza édesanyja huzamosabb időt tölt 
a fiatalok otthonában.  Az ő szerepe is domináns, de lányával való nexusában nem elsősorban a 
gyöngédséget érjük tetten. Dominanciája az utasítgatás, a férj (veje) rendszeres kritizálásában, 
a kifogásolnivalók keresésében nyilvánul meg.  Lánya, Liza békésen tűri anyja szeszélyeit, s 
egyensúlyozó szerepet próbál betölteni anyja és a sokáig szintén tűrő és türelmes férje között. Az 
érintett „férjhez adási stratégiák” az említett művekben, Turgenyevnél és Tolsztojnál hasonlóak. 
A közös mindkét alkotónál az, hogy a kor szokása szerint a szülőknek, különösen az anyáknak 
meghatározó szerepük van a lányuk férjhez adásában. Turgenyev művében Valeria anyjától 
nem hallunk elvi megfontolást a döntést illetően. Az anyai elhatározás a korban megszokott 
természetes lépésként áll előttünk: 

„Valeria megmutatta […] a levelet anyjának – s kijelentette előtte, hogy hajadon akar 
maradni; de ha az anyja úgy gondolja, hogy ideje férjhez mennie, ahhoz megy feleségül, 
akit az anyja választ neki. A tiszteletre méltó özvegy néhány könnyet hullatott arra a 
gondolatra, hogy el kell válnia szeretett lányától; de a kérők kikosarazására nem volt ok: 
mind a kettőt egyformán érdemesnek ítélte a lánya kezére. Titokban azonban Fabio volt 
inkább kedvére, s azt gyanítva, hogy Valeriának is ő tetszik jobban, őt jelölte ki. Másnap 
Fabio már értesült is szerencséjéről; Muziónak pedig meg kellett állnia a szavát – s 
meghajolni a döntés előtt.”4 

Eladja vagyonának tetemes részét, keleti országokba indul − felejteni. Öt év után 
azonban váratlanul visszatér, de egykori barátai egy megváltozott, furcsa viselkedésű Muziót 
látnak benne, aki mágikus erővel ráveszi a már feleség Valeriát, hogy titokban vele töltse az 
éjszakákat.  A bűnös kapcsolatot megsejtve a férj megöli a szeretőt, akit rejtélyes maláji szolgája 
varázserejével föltámaszt. Muzio ezután titokzatosan eltűnik a házaspár életéből, akik végre 
boldogan egymásra találnak.  

A lányok férjhez adásának, a „stratégiáknak” fentebb említett anyai gondját legszemléletesebben 
az öreg Scserbackaja grófnétól halljuk a korábbi tolsztoji regényben, az Anna Kareninában. Ő 
teoretikusan is kifejti ennek a tehernek a súlyát, összevetve különböző országok szokásait: 

„ A maga lányain tapasztalta csak, mennyire nem könnyű s egyszerű ez a hétköznapinak 
látszó feladat: egy lányt férjhez adni. Mennyi félelmet élt át, hány gondolatot gondolt 
végig, mennyi pénzt dobott ki, mit küzdött az urával a két nagyobb lány, Darja és 
Natalja férjhez adásakor. Most, hogy a kisebbiket is bevezették a társaságba, ugyanazokat 
a félelmeket, ugyanazokat a kétségeket élte át, s a régieknél még nagyobb veszekedéseket 
az urával. Az öreg herceg, mint minden apa, nagyon kényes volt a lányai becsületére, 
tisztaságára; esztelenül féltékeny is, különösképp Kitty miatt, aki a kedvence volt; 
s lépten-nyomon jeleneteket rendezett, hogy a hercegnő kompromittálja a lányát. 
A hercegnő a másik két lánynál hozzászokott már ehhez, most azonban úgy érezte, 
a herceg skrupulusainak több alapja van. Az utóbbi időben a társadalmi szokások, 
úgy látta, megváltoztak, s az anyák kötelessége nehezebbé vált. Kitty kortársai, azt 
látta, különböző társaságokat alakítanak, mindenféle tanfolyamokra járnak, szabadon 
viselkednek a férfiakkal, az utcán magukban kocsiznak, sokan már pukedlit se vágnak, 

3  Tolsztoj 2005, 719.
4  Turgenyev 1989, 711–712.
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s ami a fő, mind erősen meg vannak győződve, hogy a férjválasztás az ő dolguk s nem 
szüleiké. „A lányt ma nem úgy adják már férjhez, mint rég” - gondolták és mondták 
ezek a fiatal lányok, sőt az öregemberek is mind. De hogy most miképpen kell férjhez 
adni őket, azt a hercegnőnek nem sikerült senkitől se megtudnia. A francia szokást - 
hogy a szülők döntsék el gyermekeik sorsát - nem fogadták el s megrótták. Az angol 
szokást, a lányok teljes szabadságát, szintén nem fogadták el; az orosz viszonyok közt 
nem is volt lehetséges. Az orosz szokást, a közvetítést pedig idétlennek tartották, maga 
a hercegnő is nevetett rajta. De azt, hogy miképpen kell férjhez menni és férjhez adni, 
nem tudta senki sem. Mindenki, akivel a hercegnő eszmét cserélt erről a témáról, 
ugyanazt mondta: „A mi korunkban, ideje, könyörgöm, hogy ezt az ócskaságot 
elhagyjuk már. Végül is a fiatalok lépnek házasságra, nem a szüleik, tehát rájuk kell 
bízni, üssék nyélbe, ahogyan tudják.” De könnyű volt így beszélni annak, akinek 
nem volt lánya, a hercegnő azonban látta, hogy ha férfiakat enged a közelébe, a lánya 
valamelyikbe beleszerethet, mégpedig olyanba is, aki nem akar nősülni vagy nem férjnek 
való. S akármennyit hajtogatták is a hercegnőnek, hogy a fiataloknak a mi időnkben 
maguknak kell a sorsukról dönteni, ő nem tudott ebben hinni […]”5 

A kitérő után, amelyben párhuzamot vontunk a két szerző műveiben megnyilvánuló anya-
lánya kapcsolatok között, visszatérünk Turgenyev alkotásához, s a férj – feleség – szerető 
háromszög, valamint az édesanya szerepének, kiházasítási praktikájának tanulmányozása után 
egy másik szereplőre és küldetésére fordítjuk a figyelmünket. 

Médium, egyben mediátor szerepben áll előttünk a feleség gyóntató papja, Lorenzo 
atya. Médiumnak abban az értelemben nevezzük, hogy türelemmel meghallgatja Valeria 
panaszát−gyónását (lelkiismeretesen eleget téve ezzel hivatásából adódó kötelezettségének). 
Mediátornak, közvetítőnek tartjuk olyan aspektusból, hogy megőrizve a gyónási titkot, segítő 
szándékkal közvetíteni próbál feleség−férj között, ezáltal közvetve hozzájárul a csábítónak a 
veszélyeztetett feleség aurájától való eltávolításához. Valeria azért fordul gyóntatójához, mert 
riadalmat, szorongást és lelkifurdalást érez a férje ellen mágia hatása alatt elkövetett cselekedete 
(házasságtörése? ) miatt, s úgy érzi, segítségre van szüksége: 

„Másnap Muzio már reggel eltűnt, Valeria pedig kijelentette férjének, hogy el akar 
menni a szomszéd monostorba, ahol lelkiatyja élt, öreg és komoly lelkületű barát, 
aki iránt határtalan volt a bizalma. Fabio kérdéseire azt válaszolta, hogy gyónással 
akar könnyíteni lelkén, melyet nagy súllyal terheltek az utóbbi napok rendkívüli 
benyomásai.”6 

Lorenzo atya hazakísérte az asszonyt férjéhez, s mikor utóbbival kettesben maradt: „[…] 
megőrizve a gyónás titkait −, azt tanácsolta neki, hogy ha lehetséges, távolítsa el a házából a 
vendégét, aki elbeszéléseivel, dalaival, egész magatartásával megzavarta Valeria képzeletét.” 7

Ezt a gyóntatói attitűdöt említve nem lehet nem asszociálni a világirodalom ismert reneszánsz 
pretextusára, a Shakeapeare-i Rómeó és Júliára, az ott megformált papra, Lőrinc barátra (a nevük 
is megegyezik). Az angol drámaíró 1597-ben kiadott művében szerepeltetett „szent ember” is 
segíteni akar a szerelmeseken, ám varázsitala halált hozó bonyodalmakat idéz elő.  

5  Tolsztoj 2012, 32−33.
6  Turgenyev 1989, 723−724.
7  Turgenyev 1989, 724.
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Turgenyev elbeszélésében a főszereplő Valeria öntudatlan, hipnotizált állapotában 
engedelmeskedik a csábító akaratának: „A „varázslat” leghatékonyabb eszköze a novella 
vezérmotívuma, a zene: a csábító a lányt a diadalmas szerelem dalával fosztja meg akaratától, 
és kényszeríti arra, hogy vele töltse az éjszakákat.”8 Ugyanakkor az asszony tudatos énje a 
férjéhez ragaszkodik. Bár a szerző bizonytalanságban tartja az olvasót a novella befejezésével, 
mégis erősebb lehet bennünk a meggyőződés, hogy Valeria a valóságban nem csalta meg férjét, 
Fabiót, s cselekedete a fantasztikum világában zajlik. „[…] a Keletről hazatért kérő meghal, de 
varázserővel rendelkező maláji szolgája feltámasztja. Az új megoldás lehetetlenné teszi a kettős 
magyarázatot, s ezáltal az elbeszélés egyértelműen fantasztikus jellegűvé válik.”9 

Igaz ugyan, hogy „[…] az igazi szenvedélyt Muzio ismerteti meg vele, s ekkor fogan meg 
méhében a sokáig hiába várt gyermek”,10 de a csábító hatalmából férje, Fabio menti ki.

Tolsztoj Kreutzer szonátájában is a zene a „varázslat” eszköze, bár szerepe a turgenyevi művel 
ellentétben nem uralja az egész elbeszélést. Tolsztojnál Truhacsevszkij, a vélt csábító nem nyilatkozik 
meg verbálisan csábító szándékát illetően. Ellentétben a turgenyevi csábítóval, Muzióval, aki kimutatja 
szándékát, s később ez a szándék szövegszerűen is olvasható a műben: „Már nem szükséges.”11 A  
„féltékenység dühödt vadállatát” magában hordozó férj, Pozdnisev a  Kreutzer szonátában csak vélheti, 
hogy a zongorista csábítási szándékkal közeledik a feleségéhez. A szövegfelszínen az tapasztalható, 
hogy a zenész hiúságának imponál az asszony lelkesedése, rajongása; a férfi élvezi a játéka által kiváltott 
pozitív hatást. Az addig nem ismert  zenész megjelenésétől kezdve Pozdnisev mindvégig gyanakvó, 
féltékeny, elképzeli és magának többször ismétli, szinte szuggerálja,  hogy a felesége megcsalja őt. 
Ellentétben Valeria férjével, Fabióval, ő nem gyanakszik barátjára, Muzióra, akit régóta jól ismer.  
Természete szerint sem féltékeny. Csak az első, bizonyító erejű történések hatására hasít belé barátja 
árulásának felismerése. Az elemzésünkbe vont harmadik műben, Az ördögben szintén három személy 
van a történések középpontjában: egy házaspár és a valós csábító, a buja parasztasszony, Sztyepanyida. 

Mindegyik alkotásban az egyik házastárs valós vagy vélt megcsalt helyzetben van.  Turgenyev 
írásában Valeria a fantasztikum birodalmában öntudtalanul kerül a delejes erejű csábító hatása alá, 
mintegy megcsalva férjét, a mit sem sejtő Fabiót.

Az ördögben a feleség a megcsalt házastárs. Liza, bár Fabióval ellentétben nagyon féltékeny 
természetű, minden nőre féltékeny, éppen a személyesen is megismert Sztyepanyidával kapcsolatban 
nem gyanakszik. A Kreutzer szonátában a betegesen féltékeny dühödt férj, Pozdnisev hiszi magát 
áldozatnak, véli azt, hogy felesége megcsalta.

A tudat és az ösztön „párviadalának” megjelenítését tekintve is sok hasonlóság tapasztalható. 
A diadalmas szerelem dalában a fentebb már említett szituációban Valeria egyedül gyenge ahhoz, 
hogy leküzdje az ösztön erejét. Miközben a tudata a férjéhez ragaszkodik, ösztöne erotikus 
extázisba sodorja a mágikus erejű csábítóval.

A tolsztoji művekben is tapasztaljuk e kettősséget, mindegyikben másként. A Kreutzer 
szonátában gyűlölködés, fékevesztett indulat tapasztalható Pozdnisev viselkedésében, ösztönei 
fölött kevéssé tud és akar uralkodni, világos pillanataiban azonban tudja, hogy erkölcsileg 
elítélendő a magatartása, s az a cselekedet, amire részben öntudatlanul gondol, sőt, később 
már készül. Az ördögben a feleség a felszíni, tudatos én megtestesítője, a szerető, Sztyepanyida 
karaktere a mély, tudattalan ösztönvilág kifejeződése. A szexuális ösztönével vívott jobbára 
tudatos, de koncepciótlan küzdelmében a központi figura, Irtyenyev elbukik. Nem tudja 

8  Zöldhelyi 2006, 372.
9   Uo.
10  Uo.
11  Turgenyev 1989, 722.
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földolgozni a meghasadtságot, mert racionálisan és „etikailag” közeledik kialakult helyzetéhez. 
Reálisan látja, hogy elveszett. E fölismert bukás lesz később a tragikus befejezés okozója. 

A mágikus erő forrását tekintve is részleges egybecsengések mutatkoznak. A diadalmas 
szerelem dalában a titokzatos keleti dal és a sirázi bor valamint egyéb, Muzio által szándékosan 
fölkínált illetve alkalmazott bódító szerek idézik elő a mágikus hatást. „A novella sejtelmes 
elemeihez tartozik az a titokzatos nyakék, amelyet a visszatért szerelmes ajándékoz a lánynak, s 
amely furcsa hatást gyakorol rá, borzongást, szorongást vált ki, amint a testéhez ér.” 12

A Kreutzer szonátában is a zene korbácsolja föl a szenvedélyt, Beethoven zenéjének tulajdonít 
Pozdnisev olyan felkavaró hatalmat, amely elindítja az eseményeket a tragédia felé. Felszínre 
hoz valamit, amit korábban jól leplezett a házaspár. Miként tette azt Turgenyevnél Valeria és 
Fabio szenvedély nélküli szeretetteljes kapcsolatukban. Amint arra fentebb utaltunk, az igazi 
szenvedélyt Valeriával a csábító Muzio ismerteti meg. Az ördögben Sztyepanyidának az erotikus 
kisugárzásához társuló kihívó viselkedése hoz létre démoni hatást.

A konfliktus, s az azt követő tragédia mindhárom műben olyan helyzetben alakul ki, amelyben 
a szeretet és a szerelem „együtt mozgása” csorbát szenved. A Kreutzer szonátában mindkettő 
megszűnik, helyükre a hidegség és a gyűlölet lép. Az ördögben és A diadalmas szerelem dalában 
pedig az agapé és az erósz különválik, s így  okoz tragédiát. Az alapvető különbség az, hogy 
az előbbiben a férfi főszereplő, Irtyenyev bár ösztönvezérelten cselekszik, ám tudatánál van, 
amikor a szeretővel való kapcsolatát fenntartja a házasságával párhuzamosan. Az utóbbiban 
a feleség öntudatlan állapotban, szinte hipnózis hatása alatt, mágia „áldozataként” követi el 
a „házasságtörést”. Élete akkor kerül nyugalmi állapotba, amikor a csábító fantasztikumba 
illő módon eltűnik az életéből, s ő férjével az agapé és az erósz egységében éli az életét. Ekkor 
jön létre köztük az igazi házasság, s a régóta vágyott gyermek is akkor fogan meg Valeria 
méhében. Disszertációnk vizsgált témája szempontjából Turgenyev mellett Tolsztojnak is ez az 
alapkérdése.  Az orosz író is csak az igazi házasság két feltételének, az agapénak és az erósznak 
együttes megléte esetén részesíti boldogságban szereplőit. Utalunk itt Natasa Rosztova − Piere 
Bezuhov, Marja Bolkonszkaja − Nyikolaj Rosztov házasságára a Háború és békéből, az Anna 
Kareninából pedig Kitty Scserbackaja − Konsztantyin Levin szeretetközösségére. Az olvasó 
azonban érzékeli, hogy a két eredő mégsem egyforma erővel uralkodik a kapcsolatokban, 
mindhárom említett pár esetében a szenvedély, vagyis Erósz „megszelídített” formában van 
jelen. Az író a „szenvedélyt” pusztító megvalósulásában ábrázolja a „téves” választásokban, 
vagyis a Natasa – Anatolij Kuragin, Marja Bolkonszkaja – Anatolij Kuragin és Kitty – Vronszkij 
kudarccal végződő kalandjában. 

Turgenyevnél a zene domináns szerepet játszik a szövegegészben, Tolsztojnál Beethoven 
zenéje csak a szöveg második felében domináns.  

A művészet szerepe más vonatkozásban is említődik. A Kreutzer szonátában Pozdnisev 
monológjaiban sokat elmélkedik, ítélkezik a művészet (minden fajtájának) szerepéről, 
küldetéséről. A Turgenyevi írásban sem csak a zene képviseli a művészeteket. A zene fölkorbácsoló 
mozgalmasságával szemben, amelyet a csábító alakjával asszociálunk, a férj csendes szeretetével, 
felesége iránti rajongó tiszteletével a csendes műfaj, a festészet van jelen. Fabio festőművész. 
A statikus, vizuális művészeti ág a lételeme. Feltétlenül hisz a feleségében, akit Szent Cecilia 
portréjának megfestésére modellül választ.13

12  Zöldhelyi 2006, 372.
13 Részletesebben olvasható erről: Selmeczi János PhD disszertációja 2011. „Intertextuális vonatkozásban kiemelt 

jelentősége van a szövegbe ágyazódó Szent Cecília-legendának, illetve Leonardo Cecília-képének, mivel 
kettős – verbális és vizuális – modalitásban alkotnak előzetes kódrendszert, akadályozva a festő Fabio művészi 
megnyilatkozásait a Valeria−Cecília portré megalkotásában.”
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A mozgalmasságot jelentő zene és a statikus festészet említésével átléphetünk abba a 
gondolatkörbe, amely a szereplők lényegi jegyei között a mozgást, a dinamizmust keresi. 

Az tapasztalható, hogy a már említett Muzio − Fabio szembenálláson kívül a többi 
szereplő esetében is fontos jellemző jegy kötődik a mozgáshoz. Gondolhatunk itt Pozdnisev 
„kényszermozgásaira”, a jellemekben megnyilvánuló dinamikára. Pozdnisev és Sztyepanyida 
jelleme is zilált, vibráló, Muzióé változó, Fabióé statikus.

A dinamikus és statikus jellemzők váltakozásához hasonlóan szembetűnő a hangzás, az 
emberi hang szerepe az elbeszélésekben. Turgenyevnél a legbeszédesebb szereplő a csábítóvá 
lett Muzio, aki varázslatos keleti élményeinek elbeszélésekor meseszerű fordulatokat alkalmaz. 
Ugyanakkor Valeria halk szavú, csodás hangja nem a társalgásban, hanem magányos óráiban 
elbűvölően szép énekében nyilvánul meg. „[…] hangját alig hallotta valaki. De az a hír járta, 
hogy gyönyörű hangja van, bezárkózott a szobájába korán reggel, mikor még mindenki aludt 
a városban, s szeretett ódon dalokat énekelni lant kísérete mellett, melyet maga pengetett.”14A 
Kreutzer szonátában a domináns emberi hangot Pozdnisev állandóan hallható furcsa hangjai 
jelentik, Az ördögben a szerető Pcselnyikova Sztyepanyida „mély, kissé rekedtes” hangját csupán 
egyszeri említésben olvassuk. Korábbi írásunkban részletesebb értelmezését adtuk e kései 
tolsztoji művekben domináló hangzásoknak és emberi hangoknak, valamint a karaktereket 
jellemző funkciójuknak.15

A narráció aspektusát tekintve A diadalmas szerelem dalában a történetet narrátor meséli 
el, ezt tapasztaljuk Az ördögben a szerzői „én” előadásában is, míg a Kreutzer szonáta férfi 
aspektusú narrációval valósul meg. 

Az elbeszélések formai megjelenítésében is vannak közös vonások. Keretes szerkezetben 
valósul meg a történet elbeszélése Turgenyevnél és a Kreutzer szonátában. A diadalmas 
szerelem dalában a keretet az adja, hogy az elbeszélő „én” egy régi kézirat olvasását és tartalmát 
bevonja a narrációba. A Kreutzer szonátában a vonatutazás a keret. Mindkét elbeszélésben 
van még egy „benne foglalás”, Turgenyev párhuzamos álmokat épít a szövegbe, Tolsztoj (anti)
hőse, Pozdnisev a valós utazása közben narrációjában egy régi vonatutazást  elevenít föl.  Az 
ördög hagyományos értelemben  nem keretes mű,  csupán enyhe keretjelleget kölcsönöz a mű 
formai megjelenésének az a tény, hogy a narráció kezdése a  központi férfi szereplő, Irtyenyev 
ígéretesnek induló karrierjét részletezi, s a novella zárásnak középpontjában is Irtyenyev áll 
tragédiába torkolló sorsával.

Az előzőekben többször említett figurák jellemvonásainak megértéséhez hozzájárulnak a 
beszélő nevek.  Turgenyev alkotásában az egyik férfi főszereplő beszélő nevet kapott: Fabio − 
„mesélő”, „mesés” jelentéstartalmú név, illik viselőjének nyugodt, ábrándozó természetéhez. 

A két Tolsztoj-mű domináns figurái is beszélő névvel rendelkeznek. Pozdnisev az „elkésett” 
ember, Sztyepanyida nevének jelentéséhez asszociálható a „kiírtott terület”, „üres lélek” tartalom.  
E beszélő nevekről, jelentésükről, a szereplő egyéniségével való kapcsolatáról részletesebben 
szóltunk korábbi írásainkban.16  

A jellemrajzok formálódásában szerepe van a helyszínnek és a cselekmény történetidejének 
is. Turgenyev orosz hazáján kívülre, Olaszországba, Ferrarába helyezi a történetet, ez a helyszín 
áttételesen kiegészül a távoli Kelet egzotikus környezetet megidéző hangulataival, képeivel, 
bódító illataival. Egyidejűleg a cselekményt történelmi távlatba helyezi, 16. századi történetről 
olvasunk.  Ezzel a szerző elidegenítő hatást vált ki. A diadalmas szerelem dala:

14  Turgenyev 1989, 710.
15  Bugovits 2014b. 
16 Bugovits 2014b.
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„a reneszánsz olasz novella első orosz stilizációja. Turgenyev itáliai környezetbe helyezi 
a cselekményt.[…] Az orosz irodalomban a stilizáció a századfordulón és a XX. 
század elején válik népszerűvé a különböző művészeti ágakban, az irodalmon kívül 
elsősorban a képzőművészetben. Turgenyev e tekintetben is megelőzi korát, A diadalmas 
szerelem dalában különböző stilizációs eljárásokat alkalmaz. Ezek közé tartozik, hogy a 
cselekményt más országba, más korba, a XVI. század Itáliájába helyezi, forrásaként egy 
régi olasz kéziratot jelölve meg. Stilizációs eszköz az is, hogy az ábrázolt kor emberének 
gondolkodás- és beszédmódját idézi fel: például a szöveg számos javításával eléri, hogy a 
Keletről visszatért Muzio nem száraz, hanem naiv, meseszerű mondatokban számol be 
Kelet csodáiról.”17

Tolsztoj ezzel a gyakorlattal ellentétben saját történelmi korában helyezi el a történeteket, 
korabeli társadalmi – erkölcsi problémákat vet föl kíméletlen nyíltsággal. Mindkét vizsgált műve 
orosz ”talajon” játszódik: Az ördög orosz urasági birtokon, a Kreutzer szonáta cselekményének 
helyszíne a mozgó vonat – orosz földön. (Tudjuk ezt az utastársak öltözetéből, elbeszélt 
szokásaiból, beszédéből, problémafölvetéséből.)

A helyszínek bemutatásából nem alakul tájkép, tájleírás ezekben az alkotásokban.
Csupán bizonyos tájképi elemeket tudunk vizsgálni. Turgenyevnél például a hold mint tájképi 

elem megjelenítése fontos költői eszköz – hétszer fordul elő a szövegben. Mindegyik alkalommal 
a szöveg narratológiailag domináns részén. A „hold” és sejtelmes fénye a romantikus tájképek 
szinte kötelező eleme. Tolsztoj is alkalmazza ismert és korábban már hivatkozott pejzazsaiban 
(példának most csak egyet emelünk ki: a Háború és béke Natasájának vízkereszt éji vigasságát 
bemutató epizódra utalva).  A tizennégy fejezetre tagolt írásban először a negyedikben találkozunk 
a „hold” szóval: ebben a jelenetben a női főhős, Valeria a csábítótól kapott egzotikus sirázi bor 
hatására kábulatban fekve erotikus álmot lát, amelyben  Muzio forrón csókolja: „Muzio […] 
két karját kitárja, nevet… Kemény karja átfogja Valeria derekát: száraz ajka égeti… égeti… S 
ő hanyatt dől a párnákra.”18 A valóságban pedig, amikor ebből a bódulatból remegve fölébred, 
maga mellett látja alvó férjét, akinek „az arca az ablakon át benéző fényes telihold világításában 
sápadt, mint a halottaké… szomorúbb, mint a halottak arca.” 19 

Ahogy az egész elbeszélés izzik, vibrál, feszül az ellentétektől, itt is ezt tapasztaljuk: a szerető 
forrón csókol, a férj arca halottian szomorúnak látszik. Mélyebb értelmet keresve a képben, az 
látható, hogy a feleség vélt hűtlenségétől a férj tudat alatti szomorúsága jelenik meg a sápadt 
alvó arcon. Sőt, a feszültség, az ellentét fokozódik: a csábító nevet, diadalt éreztet, a férj, a 
„legyőzőtt”, szomorú.  A „száraz ajka égeti… égeti” kifejezés elárulja, hogy Muzio régóta 
epekedve várja, mintegy szomjúhozza ezt a győzelmes pillanatot, s minden eszköz bevetésére 
kész célja eléréséhez. Jellemének egy alaptulajdonsága is feltárul az események eme láncolatában: 
Fabióval közös fogadalmuk ellenére nem tudja elviselni a kudarcot, hogy annak idején Valeria 
szerelmét nem ő nyerte el, a szeretett lány nem őt választotta kettejük közül. 

A mű szerkezetének domináns elemei a párhuzamok: parallel álmok is jelen vannak. Nem 
csupán e fenti jelenetben, ahol felesége álmára „rímel” az alvó férj fájdalmas arckifejezése. 
Később Muzio beszámolójából tudomást szerzünk arról is, hogy Valeriával egy időben a férfi is 
álmodott, az álomkép megegyezik az asszony látomásával. Mindegyikük a másikat látja belépni 
ugyanazon álomhelyiség ajtaján. Az ördögben a szerkezeti párhuzam másként nyilvánul meg: 

17  Zöldhelyi 2006, 371.
18  Turgenyev 1989, 717.
19  Uo.  
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két asszony él párhuzamosan Irtyenyevvel, a feleség és a szerető, míg a Kreutzer szonátában a 
férj és a vélt szerető képezi a párhuzamot a név nélküli feleség életében.  

A párhuzamos álomjeleneteket feszítő diszkordanciát a fény  árnyék villódzása, világosság 
–sötétség együttes megjelenése erősíti: az ”ablaktalanságban” „halvány rózsaszínű fény  árad 
mindenfelől a szobába, s titokzatosan és egyformán világítja meg a tárgyakat. […] egy 
bársonyszövettel elfüggönyzött ajtó némán feketéllik a falmélyedésben.”20 Nem csupán a szavak 
hangulati értéke, s a jelzős szerkezetek jelentéstartalma adja a hátborzongató atmoszférát, 
hanem konkrét kifejezés is hangsúlyozza a borzalmat: „A szegletekben szörnyetegeket ábrázoló 
magas edényekből füst száll […]”21  Hasonló „fényjáték” Tolsztojnál is megjelenik Az ördögben, 
a túláradó fény jelen van Irtyenyev és Sztyepanyida titkos találkáinak helyszínén.  Mindkét 
műben a „törvénytelen szerelem” ábrázolásában jelenik meg ez az elem.

A hold képe még egyszer látható ugyanennek a résznek az utolsó soraiban, amikor szerzői 
közlésből kiderül, hogy Muzio nem adta föl a szeretett nő elcsábítására tett kísérletét, a mágia 
folytatódik: a „beteljesedett, diadalmas szerelem dalát” játssza különös húros hangszerén. A 
házaspár riadtan ismeri föl és hallgatja a dalt, majd „mikor az utolsó hang is elhalt, felhő mögé 
rejtőzködött a hold, s a szoba egyszerre elsötétedett… A házastársak  egymáshoz szót sem szólva 
a párnára hajtották fejüket – s egyikük sem tudta, hogy mikor aludt el a másik.”22

Harmadik alkalommal a hold mint tájképi elem a hetedik fejezetben bukkan föl újra, 
amikor a csábító másodszorra is felkínálja  a varázserejű sirázi bort Valeriának, de az asszony 
az ital bódító hatására emlékezve visszautasítja azt. Ám a mágia él, tovább működik, Valeria 
eltűnik férje elől, aki hiába várja őt a műteremben a szokott helyen és időben, hogy a feleségről 
megmintázni szándékozott Szent Cecília-portrét befejezze az arcvonások megfestésével. A 
feszültség csak fokozódik, nem oldódik föl – amikor az asszony visszatér otthonába: 

„[…] meglátta feleségét: hálóruhában, jött be a kertből a szobába. […]  a  hold  
fényesen világított.”23 Itt is a „törvénytelen szerelem” által kiváltott titkos találkáról van 
szó, amikor az öntudatlanul vétkező feleség hazatér. 

Távoli tájakról, titokzatos keleti országokról villanásnyi képek jelennek meg az ötévi 
kalandozás után hazatért Muzio előadásában, de ezek a mozaikelemek nem alkotnak tájleírást.

A Kreutzer szonátára nem jellemző a tájképi elemek használata, Az ördögben pedig ezek az 
elemek csupán a titkos találkák helyszínének azonosítására szolgálnak, szintén nem válnak 
hagyományos értelemben vett tájleírássá. cc kettőben, A diadalmas szerelem dalában és 
a  Kreutzer szonátában érvényesülnek, nagyon hasonlóan. Mindkét helyen megfigyelhető a 
színek kontrasztja: a szerető, Muzio tüzes, sötét szemének ugyanúgy különös ereje van, mint 
Sztyepanida villanó tekintetének. A diadalmas szerelem dalában az élénk színek a (virtuális) 
szeretőt jellemzik, halvány színekkel festi a szerző a férj (a hűséges házastárs) és a feleség alakját. 
A harsányságig élénk színek Az ördögben is a szerető, Sztyepanyida attribútumai, halvány 
színek jelenítik meg a feleség (a hűséges házastárs) figuráját. Turgenyevnél Muzio alakrajzának 
domináló erős színei szeme sötét gesztenyeszínén túl arca napbarnítottságát, haja feketeségét is 
magukban foglalják, hangsúlyozódnak továbbá sűrű szemöldökei, amelyek ráhajoltak keskeny 
szempilláira. Ellentéteként Fabio kék szemű, világos hajú, nyugodt, lágy (mint Liza, Irtyenyev 
felesége!), feltétlenül hisz a feleségében. A tolsztoji műben a harsány színek dominanciájával 

20  Uo.
21  Turgenyev 1989, 717.
22  Turgenyev 1989, 718.
23  Turgenyev 1989, 722.



Első Század 2015. tavasz

I I I  4 2  I I I

ellentétben áll a kék szemű, világos hajú Liza sápadtsága. Az ő lénye nyugodt, lágy, feltétlenül 
hisz a férjében, mint Fabio a feleségében (mindkettő a maga szerepében a szenvedő fél). 

„Tolsztoj a görög vizuális – plasztikus művészetből kölcsönzött ekphrasisokkal a 
tapintást, mint a szobrászatban uralkodó érzékelési módot a verbális esztétikum 
területéhez kapcsolja […] Az ekphrasis azt igyekszik megmutatni, hogy valami 
élettelen–szoborszerű, a művészi ábrázolás következtében megelevenedik. […] Az 
ekphrasis nem más, mint egy emóció átadása vizuális műfaj segítségével. Bizonyos 
mértékig a festmény felidézésére és helyettesítésére szolgál.”24 

A Kreutzer szonáta korábbi (oldalszám vagy megjelenés?) értelmezésében hivatkoztunk 
a jelen nem lévő feleség illetve a vélt csábító, Truhcsevszkij portréja kapcsán az ekfrázis 
megvalósulására. Korábban Turgenyev is alkalmazta ezt az eszközt. A két férfi főszereplő 
portréja az ekfrázis leíró kategóriájába 25 tartozik. Szinte szoborként jelenik meg Muzio illetve 
Fabio alakja az elbeszélés bevezetésében: 

„ […] külsejükben nem hasonlítottak egymáshoz, bár mind a ketten kitűntek 
harmonikus, fiatalos szépségükkel; Fabio magasabb termetű, fehér arcú, szőke volt, 
a  szeme kék. Muzio Fabiónak ellentéte volt; arca barna bőrű, haja fekete, sötét 
színű szemében nem volt meg Fabio szemének derűs fénye, ajkán ajkának barátságos 
mosolya, sűrű szemöldöke ráborult keskeny szemhéjára, ellenben Fabio aranyszőke 
szemöldöke két finom félkört rajzolt tiszta és sima homlokára. Muzio a társalgásban 
sem volt olyan élénk […]” 26 

Muzio portréjából kiemeljük a „sűrű szemöldök” említését. 
„Egy ember legjellegzetesebb, legfelismerhetőbb testrésze az arca. […] Az arcismeret 
művelői azt állítják, hogy a sűrű, bozontos szemöldök ingerlékeny, agresszív embert 
mutat. Kétségtelen, hogy a vastag, nagy szemöldök bizonyos erőteljességet, túlzott 
magabiztosságot sugároz. Bizonyítékot azonban, hogy kapcsolat lenne a jellemvonások, 
a bűnözői hajlandóság és szemöldök között, nem találunk.” 27 

Fentiekre figyelemmel már az elbeszélés első lapjain, a két szép fiatalember eltérő portréjából 
előrevetül valami a konfliktust hozó befejezésből. Érződik, hogy Muzio bőrének, arcának, 
szemének sötétsége többet jelent a külső megjelenésnél, hiszen negatív részletezésből 
megtudjuk, hogy nincsen a szemében derűs fény, ajkán barátságos mosoly. Az ellentét 
erőteljesebb hangsúlyozására említődik a szövegben Fabio tiszta, sima homloka, Muzio sűrű 
szemöldökének ellentéteként pedig hangsúlyt kap Fabio szemöldökének finom íve. Muzionak 
a novella bevezetőjében említett jellemvonásai  az öt év múlva történt hazatérése után ismét 
jelentőséggel bírnak a narrációban, a színkarakerisztika továbbra is jelentős. A sötét szín, a 
bizonyos értelmű zord és misztikus külső erőteljesebbé vált:  

„Muzio arcvonásai tulajdonképpen alig változtak: gyermekkorából hozott barnasága 
sötétebbé vált, bőre leégett a sokkal ragyogóbb nap sugaraitól, szeme most mélyebbnek 
látszott − ennyi volt a változás; de arcának kifejezése más lett:  koncentrált és komoly 

24  Hajnády 2006, 14–15.
25  Swiderska Małgorzata: Az ekfrazis mint a kulturális elidegenítés eszköze F.M. Dosztojevszkij a félkegyelmű c.  
   regényében című tanulmányában hivatkozik az  ekfrázis  Valerie Robillard általi intertextuális modelljére. 
26 Turgenyev 1989, 710.
27  Lászlófy 2014.
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[…]  Muziónak a hangja is öblösebb és egyenletesebb lett. Kezének s egész testének 
mozdulatai elveszítették az olaszokra jellemző fesztelenséget.”28

Muzio a mesés Keletről hozott ritkaságokkal rendezi be magának a házigazda Fabio által 
számára rendelkezésre bocsátott pavilont.  E varázslatos tárgyak egyike a már említett „remek 
igazgyöngy nyaklánc, melyet Muzio a perzsa sahtól kapott valami nagy és titkos szolgálatáért; 
engedélyt kért Valeriától, hogy saját kezével tegye nyakára ezt a láncot. Súlyosnak s valami 
különös meleget sugárzónak érezte Valeria a láncot … valósággal tapadt a bőréhez.”29   A bűvös 
nyakék bemutatásakor bizonyos mértékig megvalósul „a festmény felidézése és helyettesítése”, 
a leírás nagyrészt megfelel az ekfrázis kritériumainak. A többi finom egzotikus holmiknak csak 
a felsorolása történik a narrációban, a tárgyak említése által ekfrázis nem jön létre. 

A szókincset vizsgálva azt tapasztaljuk, hogy a turgenyevi mű bővelkedik riasztó elemekben, 
ez is rokonítja vele a későbbi tolsztoji Kreutzer szonátát. Ilyen és tartalmukban hasonló szavakat, 
kifejezéseket alkalmaz Turgenyev: nyögve, rémülten, borzongás, mint a halottak, szörnyű álom, 
szörnyeteg, feketéllik…30 A  Kreutzer szonáta „riasztó” szókincsét korábban táblázatba foglalva 
részletesen bemutattuk.31  

A konfliktus feloldása tekintetében szintén rokon vonások mutatkoznak a jelen vizsgálódásunk 
körébe vont művekben. Mindegyikben gyilkosság, halál jelenik meg a befejezésben. A 
diadalmas szerelem dala virtuális gyilkossággal, s a házastársak megbékélésével zárul. A Kreutzer 
szonátában feleséggyilkosság történik, Az ördögben Irtyenyev és felesége, Liza életét teszi 
tönkre a szerelmi háromszög, illetve annak tragikus feloldása. Az elbeszélésnek ugyan alternatív, 
kettős befejezése, két „befejezés-változata” van, a feleség és a család szempontjából mindegyik 
a tragikus ”megoldást” jelenti. Az egyik befejezés-változat szerint a hűtlen férj öngyilkos lesz, a 
másik szerint a szeretőt öli meg. 

A novellák  befejezettségét, a történet lezártságát tekintve A diadalmas szerelem dala az 
olvasót bizonytalanságban hagyja, a Kreutzer szonátában a gyilkos férj perspektivikusan  új 
életet kezdhet. Az ördögben a két befejezés-változat alternatívát jelent. 
Összegzésként megállapítható, hogy a két kortárs szerző hasonló problémákat helyez az írása 
középpontjába, de munkásságuk egészének figyelembe vételével látható, hogy az alkotások más-
más helyet foglalnak el az életművükben.  A diadalmas szerelem dala című a legpregnánsabb 
turgenyevi titok-elbeszélések egyike. A Látomások és a Klara Milics (A halál után) című művek 
is ebbe a csoportba sorolhatók. Tolsztoj művei nem a fantasztikum jegyében keletkeztek, hanem 
abban az alkotói periódusában, amelyre az jellemző, hogy a házastársi kapcsolatok megítélése 
és ábrázolása eldurvul, nőgyűlölete felerősödök, s ezt a kétségtelenül benne, az alkotóban 
feszülő indulatot jeleníti meg műalkotásaiban. A különbség megnyilvánul a helyszínek 
megválasztásában is. Turgenyev művének cselekményét távoli történelmi korba, a 16. századba 
helyezi, helyszínéül hazájától távolra, Olaszországba, Ferrarába, közvetve pedig az egzotikus 
Kelet vonzásába. Tolsztoj műveinek cselekménye az író korában, az író életének közegében, az 
akkori orosz vidéki urasági birtokokon játszódik. 

A tolsztoji alkotások témájának és művészi megközelítésének egybecsengése a korábbi 
turgenyevi művel jó példája annak a „búvópatak-jelenségnek”, amely a világirodalmat és a 
nemzeti irodalmakat egyaránt jellemzi: a látensen problémaként, kérdésként megjelenő téma 
egyidejű és hasonló művészi feldolgozása. (Ezt láttuk a korábbiakban kifejtett Bovaryné − 

28  Turgenyev 1989, 715.
29  Turgenyev 1989, 713.
30  Turgenyev 1989, 717.
31   Bugovits 2014a.
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Anna Karenina − Kreutzer szonáta − Az ördög együttállásban is.) Babits Mihálynak az irodalom 
egyetemességére és lokalitására vonatkozó gondolatait jelen szituációra alkalmazva: „[…] mint 
a szél a hullámzó erdőkben. Erdő nem egy van: de egy a szél.” 32

32   Babits 1957, 8.
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