
TOLSZTOJ MODELLJEI.
Az író sem dolgozhatik puszta képzelődésből, 

alakjainak és helyzeteinek mintáját valahon
nan vennie kell s nem veheti máshonnan, mint 
azoknak az embereknek a köréből, akiket ismer. 
Ebből gyakran sértődések származnak, mert a 
modellek ráismernek önmagukra, mások is rájuk 
ismernek s a sértődés annál jogosultabbnak 
látszik, mert az író a modelleket nem ábrázolja 
híven, olyan vonásokkal ruházza fel őket és 
olyan cselekedeteket imputál nekik, amelyek 
nem a valóságból valók. Ezért örök vita van 
modell és író közt s az irodalom ezt úgy dönti 
el, hogy az írónak joga van élő embereken mag
figyelt vonásokat feldolgozni, mindaddig, amíg 
ezt nem teszi azzal a nyilvánvaló szándékkal, 
hogy bárkit is pellengére állítson.

Ebből a szempontból érdekesek egy orosz 
író, Csarikov emlékezései Tolsztoj Karenin Anná
jának modelljeiről. Csarikov ismerte a híres 
regény főszereplőit s ezt mondja róluk :

Wronskij és Karenin Anna történetének belső, 
lelki része hü a valósághoz, a külső körülmé
nyeiket azonban teljesen megváltoztatta az író. 
A történet nem a szentpétervári katonai és 
hivatalnoki világban történt, hanem másvalahol 
két orosz diplomata között. A szereplők már rég 
nem élnek. Az az úr, aki Karenin Anna szerel
mesének, Wronskijnak a modellje, karcsú, jó 
külsejű fiatalember volt s a diplomata pályája 
szépen indult. Az a hölgy, aki ezzel a fiatal
emberrel szerelembe esett, nem vetette magát a 
vonat elé, hanem tíz évig szenvedett kínos és 
törvénytelen viszonya miatt, amíg férjét, Ka- 
renin miniszter modelljét rá tudta venni a vá
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lásra. Ekkor végre megesküdhetett szerelmesé
vel, aki ebben az időben egy orosz diplomáciai 
misszió vezetője volt. Csarikov 1889-ben talál
kozott ezzel a férfiúval a párizsi orosz követ
ségen ; nyersmodorú, szürkehajú ember volt 
már s olyan babonás, hogy a világért sem ült 
volna tizenharmad magaval asztalhoz. «Ka- 
renin» ellenben közvetlenül azután, hogy Anna 
hűtlen lett hozzá, lemondott diplomata pályá
járól és egy vidéki tartomány kormányzója 
lett. Annak idején sokan azt hitték, Karenin 
alakját a költő a sokszorosan gyűlölt Pobjedo- 
noszcevről, a szent szinódus főprokurátoráról 
vette, aki Tolsztojnak az orthodox egyházból 
való kiközösítését előidézte s ennek tulajdoní
tották, hogy Karenin alakjának rajzában sok 
ironikus vonás van. Ez azonban tévedés, amit 
előmozdíthatott az is, hogy a Karenin tényleges 
modellje külsőleg kissé hasonlított a hírhedt 
prokurátorhoz. Csarikov nagyon dicséri, mint 
közkedvelt, nemes jellemű férfiút, a gyermekek 
barátját. A fiát, mint Tolsztoj is mondja, maga 
nevelte fel s később derék hivatalnok lett belőle. 
A férj azonban sohasem tudta elfelejteni hűtlen 
feleségét, öreg korában halt meg.

Ezek a megállapítások némi fogalmat adnak 
arról, hogy mikép változik meg a való életből 
vett anyag, amíg költői mű lesz belőle.


