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TOLSZTOJ, A HALHATATLAN ÉS TOLSZTOJ, A SZERELMES. 
Irta: Szakáts László. 

1. 

TOLSZTOJT, a nagy regényírót utólérte a végzete: regényhőssé faragták. 
S mondjuk ki mindjárt az elején: a regény, melyet egy Rachmanova 
nevű kékharisnya tákolt össze a rendelkezésére álló adatokból a 

szerencsétlen Lev Nikolájevics alakja köré, az az írásmű bosszantóan rossz. 
Annak az írónak a munkáját, aki a muszka óriás életét novellisztikus formá-
ban kívánja feldolgozni, rendkívül megkönnyíti (vagy inkább megnehezíti?) 
az a körülmény, hogy Tolsztoj világéletében hallatlanul közlékeny volt, 
szorgalmas naplóvezető és bőbeszédű levélíró, aki úgyszólván válogatás nélkül 
tárta fel belső ügyeit mindenkinek. Ezenkívül egyéb irodalmi munkái, alak-
ainak mélységesen finom és részletező lélekrajza, a történések írói motivá-
ciója a mögéjük bújt szerző lelki alkatának olyan nagyszámú és annyiféle 
színű vetületét adják, hogy az valósággal áttekinthetetlen és kimeríthetetlen. 
A Háború és béke Bezuhov hercege, a Karenina Anna Levinje, az Ilijics Iván 
halálának és a Kreutzer-szonátának a hőse, a Feltámadás Nyehludov hercege, 
a kaukázusi és szevasztopólji csaták katonatisztje, valamennyi ugyanazt az 
egy embert, magát Tolsztojt magyarázza a fejlődés vagy hanyatlás mindig 
érdekfeszítően izgalmas hullámzásaiban. Mindezekből egy meglehetősen 
sokrétű lélek-ember rakódik össze, az a felhőkbevezető, titokzatos és egyenet-
len hegycsúcs, akit Lev Nikolájevics Tolsztojnak nevezünk. Kétségtelen, hogy 
az a dübörgő éposz, amelyet ez a rendkívüli lélek s nem közönséges erejű 
emberi test végigélt, szinte ellenállhatatlanul kínálkozik írói toll alá. Faust-i 
töprengések és vívódások, értelemmel alig átfogható ellentmondások és szilaj 
viharok tépnek minduntalan abba a darab történelembe, amit a költő-apostol 
élete jelent a maga nyolcvan esztendejével s amely így különös adottságai, 
körülményei és terjedelme folytán több, mint csak «egy» élet: híd, mely déd-
apáink romantikus Európáját a legmaibb jelennel köti össze. Születése idején 
még csak egyetlen vasúti vonala van a világnak, az a bizonyos darlingtoni, 
amelyen Stephenson Rocket nevű ősmozdonya futott. A negyvennyolcas for-
radalmak korában már a húszéves ifjú tekintetével szemléli a világeseménye-
ket. Átéli hazájában a parasztság felszabadításának társadalmi rázkódásait 
és a szeme előtt bontakozik ki a hatvanas, hetvenes és nyolcvanas évek «békés» 
teremtő munkájában az új technikai és kapitalista civilizáció egész hatalmas 
szervezete. Ifjúkorában még a grófi batár a leggyorsabb közlekedési eszköz 
s a gyertyacsillár a legkáprázatosabb fényforrás s akkor egyszerre csak boszor-
kányos csodák tárulnak fel az életében : villamos izzólámpa, fűtött vonatok és 
gőzhajók, grammofón, írógép, autó és repülőgép. Még Tolsztojnál kisebb elméjű 
embert is gondolkodóba ejtett volna : vajjon hová, hová iramlik ez a fejlődés? 
Lehetséges, hogy új «aranykorszak» köszönt az emberiségre, a boldogság és 
a társadalmi-egyéni jólét ideje? S a költő, aki kereső szemmel kémlel a világba, 
döbbenten tapasztalja, hogy ezek a roppant átalakulások alig javítanak vala-
mit az embermilliók sorsán. A nyomorult falusi muzsik és a két keze munkájá-
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ból élő városi szegény alig veszi valami hasznát ezeknek a «csodáknak», sőt, 
ha ez egyáltalán lehetséges, vigasztalan nyomora és elhagyatottsága még 
fokozódik : a műszaki forradalom csak a kiváltságos osztályok életét simítja 
kényelmesebbé, a «fejlődés» költségeit azonban a «misera plebs» viseli. Tolsztoj, 
aki már érett fővel esett át azokon a történelmi napokon, mikor a bécsi nép 
fölkelése elűzte Metternichet, hajlott korára megéri Oroszország siralmas végű 
távolkeleti kalandját Japánnal, sőt az «első» forradalmat is, azt a forradalmat, 
mely elsőül intézményesített munkás- és katonatanácsokat: e véres mozgalom 
névtelen küzdői sorában már ott találjuk azt az Uljanov nevű orosz fiatal-
embert is, akit később Leninnek ismert a világ. Tolsztoj tehát, aki hosszú 
életével egész távoleső történelmi korszakokat kapcsol össze, ráhangolt fülével 
már a tőkehalmozódás «aranjuezi» boldog nyarában érezte a jövő irtózatos 
dübörgését, a társadalmi forradalmat, amelyben egy egész anyagi és erkölcsi 
világ omlik majd össze. Csoda-e, ha ez a prófétai éleslátás a vívódások csil-
lapíthatatlan viharával kavarja fel a lelkét, ha ebben az örök nyugtalanságban 
nem maradhat meg egyszerű polgárnak, aki csak önmagáért és szűkebb 
családjáért él, növeli a vagyont és gyüjt, mint a hörcsög? De Tolsztojt 
vádolni a forradalom előkészítésével: képtelenség. «Nem a kakas szavára kezd 
virradni, de a kakas kiált, merthogy virrad», mondja Madách. 

Tolsztoj kaotikus, nem egyszer érthetetlen s szinte jelképivé emelkedett 
életmenetének forrásművei elsősorban a napló és a levelezés. De sietősen meg 
kell jegyeznünk, hogy ezek az önvallomások a költő megértése szempontjából 
másodlagos értékűek. Nemcsak azért, mert nyers és rousseauian túlzó őszinte-
ségi rohamaik mellett egy nyiltan be nem vallott emberi motívumot is rej-
tegetnek magukban : Tolsztoj e feljegyzések közben akaratlanul is tekintettel 
volt az utókorra és a bogarászó életrajzírókra. De jelentőségüket csökkenti 
az a körülmény is, hogy egyes részletek nem ritkán az indulat felajzottságában 
s egy tűnő hangulat hevületében születtek : hiányzik belőlük a leszűrtség és a 
higgadtság, két olyan írói erény és követelmény, melyeket csak az idő köl-
csönözhet s amelyek nélkül a művészet nem termelhet igazibb és mélyebb 
humanumot. Röviden : a naplók túlságosan is szubjektívek, éppen mivel a 
szükségelt távlat híján fogantattak. Ha az utókort annyira érdekli egy költő 
magánélete, hogy minden lelki lépéséről tájékozódni kíván, akkor — Tolsztoj-
ról lévén szó — leghelyesebb, ha minél szorgalmasabban olvassa magát a köl-
tőt. Tolsztoj elsősorban is a műveiben «van» és a műveiben «él». Ezek a művek 
forróbb, elevenebb, véresebb-gőzölgőbb vallomások azoknál az írásoknál, 
amelyekben a költő elhatározásához híven vallani akart az utókornak. A «mű-
vek» az elsőrendű forrásmunkák s aki íróember rekonstruálni akarja a költő 
alakját és életét, annak mindenekelőtt a művekből kell lelket merítenie ! De 
alázattal, tisztelettel, szeretettel és látókörrel kell közelednie a művek szen-
télyéhez s nem azzal a feminin, merev, gőgös és beszűkült állásfoglalással, 
amely mindenre alkalmas lehet, csak éppen egy nagy férfiú megértésére és 
méltánylására nem. Aki Tolsztoj mélységeit az átlagpolgár mérőónjával ipar-
kodik kitapogatni, ahhoz a gyermekhez hasonlít, aki a végtelenséget, a titkot, 
a tengert a maga kis játékpoharával szeretné felaprózni mérhetővé és érthe-
tővé. «Ki érti meg a férfi szívét?» sóhajt fel egyhelyütt Rachmanova. Hát ő 
semmiesetre sem ; különösen akkor nem, ha ez a szív éppen Lev Nikolájevics 
Tolsztojé. 

Tolsztoj emberi alakjának újjáteremtéséhez nem elég, ha egy könnyből, 
sárból, vérből gyúrt masszára valaki hevenyén rámerevíti az ismert arcvoná-
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sokat: az apró szemeket, a vastag orr széles nyergét és a durva szájat. Ebbe 
a képmásba a géniusz isteni lehelletével megszépítő lelket is kell varázsolni. 
Ehhez azonban egy «második» Tolsztoj teremtőereje, hallatlan lélekismerete 
és győzhetetlen írásművészete szükséges. Legalábbis. 

Nem lehet mondani, hogy Rachmanova rendelkeznék ezekkel az írói 
tulajdonságokkal. 

2. 

Nyolcvankét esztendejéből Tolsztoj közel félszázadot tölt egy házasság 
kereteiben, amely házasság a dolgok természeténél fogva nem lehe-

tett ötven éven át zavartalanul derűs, idillikusan boldog, nem lehetett 
egy végtelenné nyujtott mézeshetek-sorozat. Nem lehetett már csak azért 
sem, mert Lev Nikolájevics és Szófja Andrejevna közé faji, időbeli és 
egyéni-lelki adottságaik egy egész áthidalhatatlan világot ékelnek. A férfi 
maga a tipikus orosz. Rendezetlen lélek, gyötrődő és ingatag álmodozó, akit 
egy évezredes és homályos «pravda»-keresés nyugtalanít. Szertelen lángész. 
Jó és kegyetlen, szelíd és vad, szent és állhatatlan bűnös. Igazi barbár, nyers 
és tündöklő óriás, egy írói Nagy Péter. A Baers kisasszony ellenben «une 
pédante» német, a kézzelfogható valóságok embere, szigorú, zárt, a maga 
módján önző és aprólékos lélek. Emellett, amennyire megállapítható, frigid 
természet, aki nem is ment szerelemmel a Lev Nikolájeviccsel való házas-
ságba. Ha a pszihoanalitikusokkal akarnánk tartani, azt kellene mondanunk, 
ennek a házasságnak a «krízise» és «schizise» már az első éjszakán kezdődött, 
amikor először csalódott egymásban a két ember. A két élet vonala akkor 
indult ellentétes irányok felé, hogy igazán soha többé ne találkozzék. Hogy 
Szófja Andrejevna rengeteget szenvedett ebben a házasságban? «Mi köze 
ahhoz a világnak és az emberiségnek, hogy Tolsztoj felesége szerencsétlen 
volt a házasságában, vagy hogy ebbe talán még bele is halt?» kérdi Suarès. 
«Hiszen a helyzet az, hogy nem halt bele. Tolsztoj azonban — Tolsztoj 
belehalt.» 

Ez az a sarkalatos pont, amelyen keresztül mégis csak érdekel bennün-
ket Tolsztoj házassága. Suarès a költőről írott tanulmányában egyszerűen 
«pokolnak» nevezi ezt a biblikusan hosszú életszakaszt. «Un grand homne en 
enfer.» Miért? «A kiagyalt regény talán vérzőbb katasztrófákat tár fel ; a szín-
padon hevesebb és szenvedélyesebb alakokat látunk ; de a cselekmény egy 
óra, legfeljebb egy nap alatt lepereg s a halál megoldja a bonyodalmat. 
Jasznája Poljánában Tolsztoj és Szófja Andrejevna között a dráma ötven 
évig tart s ebből harminc esztendő tragikus.» A baj alapoka az, hogy a házas-
ságot nem a Tolsztojok számára találták fel. Azok közé a nagy férfiak közé 
tartozik, akik a coelibatust megőrizték a házasságban is : Pascal, Descartes, 
Beethoven, Michel-Angelo, Spinosa, Baudelaire társaságába. Nekik a házas-
ság nem egyéb «nyúlketrecnél». Az ilyen férfi a nő szemében mindig ellenség 
marad : nem tudja megállapítani, hogy férje «őrült-e, szent-e vagy szörnye-
teg». Egy ilyen életközösségben azután az «asszony szerencsétlenebb, mint a 
férfi; de a férfi többet szenved». «A férfi elveszíti szabadságát, a nő nem.» 
Ezenkívül a nő számára megmaradnak a gyermekek. «Fiatal életükkel viszo-
nozzák anyjuk áldozatait.» 

De mi marad a férfinek? Mi marad a Léleknek, mely egyre szélesebb 
távlatok felé nyitja tekintetét? Mi marad az Embernek, ha mindinkább azzá 
emelkedik, amivé lennie kell: Szellemmé? «Emelkedett szempontunkból, 
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hiába, először a báj vész el, azután a nagyság és erő, míg nem marad szá-
munkra más, mint a rideg mathézis.» Elmúlik tíz év, elmúlik húsz év, elmúlik 
harminc év : irtózatos idő s még mindig hol van a Vég? A szent megsem-
misülés, a titokzatos feloldódás, a forró és félelmetes egybeolvadás ! «Être 
seul avec Dieu ! Être seul avec Dieu !» Chesterton írja egyhelyt, hogy a közép-
kor alig ismerte a szappant ; s ez a középkor mégis tisztább volt a mi korunk-
nál, mely a szappanstatisztikájára büszke ; mert a tisztaság : a lélek tiszta-
sága. Suarès nem hallgatja el és nem szépíti Szófja Andrejevna vádjait. Igen, 
Tolsztoj húsz éven keresztül nem fürdött. («Ce vieux pue terriblement des pieds, 
et du rester) Addig hordta az inget, míg lerothadt a bőréről. Gúnyosan nyilat-
kozott a szappanról, a mosdásról s a test mindennemű ápolásáról. Jó. Ez 
mind tény. De . . .? 

De az igazság az, hogy Tolsztoj né e természetesnek tűnő méltatlanko-
dások és felhördülések mögé bujtat ja a maga valódi énjét : azt a forrongó 
antipólust, azt a nyugtalanul izgága matériát, mely nem tűrheti és sohasem 
ismerheti el a Szellem, a Lángész irgalmatlan és győzhetetlen fölényét. Mi 
volt az ő egész élete? Egyetlen és soha nem szűnő lázadás férje zsenije ellen ! 
Az az alacsony és féktelen indulat, mely a «másolót» a «mester» ellen fűti. Az a 
vad és keserű féltékenység, mely a «pártütő angyalt» forradalomba hajt ja a 
«teremtő» ellen. («Une amère jalousie la tourmente, non plus la misère des 
femmes, maladie de la possession ; mais une fureur secrète, qui naît de son 
étonnement et de la certitude d'une grandeur où elle n'entre pas, qui lui est 
à jamais interdite.») 

1909 július 26-án Tolsztoj ezeket írta a naplójába : «Ebéd után szóba-
hoztam a svédországi utazást, — szörnyű hisztériás kitörés volt a követ-
kezménye. Morfiummal akarta magát megmérgezni ; kitéptem a kezéből és 
a lépcső alá hajítottam. De amikor lefeküdtem és nyugodtan gondolkozni 
kezdtem, elhatároztam, hogy az utazás tervét elejtem . . .» 1910 október 
28-ról, a menekülés éjszakájáról pedig a következőket : «½12-kor feküdtem le, 
3-ig aludtam. Felébredtem s mint az előző éjszakákon, hallottam, hogy valaki 
járkál a szobákban . . . Nyilván Szófja Andrejevna keres vagy olvas valamit... 
Éjjel-nappal tudnia kell minden mozdulatomról, minden szavamról. Legyőz-
hetetlen irtózást és megbotránkozást kelt bennem. Szerettem volna elaludni. Nem 
bírtam. Csaknem egy óráig hánykolódtam, lámpát gyujtva, felültem. Most 
belép Szófja Andrejevna, érdeklődik hogylétemről, csodálkozik a világosság 
miatt. Az irtózás és megbotránkozás fokozódik . . .» 

Hogy is írja Suarès? Un grand homme en enfer. . . 

3. 

És itt érünk el a Rachmanova-problémához. Majdnem felesleges idéz-
nünk Suarès bölcs kijelentését : «Toutes les femmes tiennent pour 

Sofia Andrejevna ; tous les hommes pour Tolstoï. Je ne puis être ni contre 
elle, ni contre lui. Je suis pour la femme avec elle, et avec lui pour 
l'homme.» Rachmanova az örök Szófja Andrejevna reinkarnációja : az Anyag, 
mely elkeseredetten revoltál a Szellem ellen. írása a tehetségtelenség vad és 
tehetetlen ökölrázása a zseni elérhetetlen égboltja felé. Képzeljük el, hogy 
Rachmanova egy női Strindberg. Micsoda dantei, micsoda infernális, micsoda 
fenségesen borzalmas «regényt» írhatott volna erről a «pokoli» házasságról ! 
De Rachmanova nem női Strindberg. Legfeljebb és legjobb esetben női — 
Ohnet. 



311 

Igen, Ohnet. Itt tartunk hát megint a jó öreg Vasgyárosnál, apáink és 
anyáink kedvenc regényénél, annál a megható történetnél, mely a mult század 
nyolcvanas és kilencvenes éveiben olyan sok és — valljuk be — «igaz» könnyet 
csalt elő a részvétteljes szemekből. Az ember elbámul: hát Ohnet óta mind-
össze ennyit fejlődött az Unterhaltungsliteratur? Még mindig grasszálnak 
ezek az elképesztő írói módszerek, ezek a kezdetleges és fontoskodó motívum-
szövögetések s még mindig kapnak papirost az elkophatatlan klisék? Valóban, 
ezek a klisék elhasználhatatlanok : nem hiába öntötte őket acélba egy meg-
bízható és szolid cég, az egyszerű, ám érzőszívű Vasgyáros. S Rachmanova 
asszony a klisékkel is takarékosan bánik. Kettőt használ. Egyet Szófja Andre-
jevna s egyet Lev Nikolájevics részére. A női klisé egy «finom, előkelő és 
karcsú hölgyet» mutat, aki «lágyan, halkan és fáradtan» szól s a szeme állan-
dóan könnyekkel van tele. «Ljovocska» pedig villogó, apró szemeivel, hiszté-
rikus rikácsolásával, durva orrával és nyers szájával értetlenül áll a másik 
klisé tüneménye előtt. Igen, értetlenül. Mert «Ljovocska» tudja, hogy nemcsak 
Ohnet írt regényeket, hanem pl. Flaubert is. És hisztérikus rikácsolással üvölt, 
mert talán sejti, hogy valamikor egy honfitársnője regényt ír róla ; regényt, 
amelyben Derblais Philippe urat egy Lev Nikolájevics Tolsztoj nevű erősen 
«naturalisztikus» szörny fogja felváltani és korszerűsíteni. Hát nincs joga a 
hisztériához és a rikácsoláshoz? 

A papírkorlátozás mai szomorú korszakában voltakép bűn Rachmanova 
könyvéről egyáltalán megemlékezni. De a «világhírű» írónő Tolsztojnak és 
Szófja Andrejevnának keresztelte el hőseit s a «noblesse obiige». Más kérdés 
persze, hogy «ezt» a Lev Nikolájevicset és «ezt» a Szófja Andrejevnát miféle 
rejtélyes köldökzsinór fűzi az élethez, ahhoz az élethez, amely valamikor a 
szerencsétlen házaspár élete volt. Mondjuk csak meg nyugodtan : semmi. 
S ha mégis vitába ereszkedünk vele, ez semmikép sem az élő Rachmanova, 
hanem a halott «Ljovocska» kedvéért történik. Mert a halott «Ljovocska» ma 
is előbb, mint az élő Rachmanova. 

4. 

Pontosan hat évvel később, 1916 novemberében e szerény sorok írója 
átutazott azon a bizonyos Asztapovó állomáson, ahol az «aggastyán» 

kiszenvedett. A kis állomásépület azóta mitsem változhatott. Ugyanaz 
a fagerendákból összeácsolt házacska, ugyanaz a szürke ég, ugyanaz a havas 
téli táj . De Oroszzország akkor már két esztendeje élethalálharcot vívott 
a központi hatalmakkal és a maga titkos erőivel; azokkal a titkos erők-
kel, melyek néhány hónap mulva egy ezeréves birodalmat döntöttek össze. 
Akkor még senki sem sejtette a közeledő véget. Decemberben meggyilkolták 
Raszputint s néhány hónap mulva felbomlott az egész cári rendszer. Nem volt 
igaza Tolsztojnak, mikor — csak alig pár évvel előbb — a császári kormány-
zatot vaksággal és ostobasággal vádolta? 


