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Egy felvidéki orvos Lev Tolsztoj környezetében 
(Makovický Dušan, 1866–1921)

Előre szeretnénk bocsátani, hogy Makovický Dušan nem az első és bizonyára nem a leg-
jelentősebb „hungarus” medikus, aki a történeti Magyarországról az Orosz Birodalomba 
távozott. Ezt bizonyítja, hogy már Borisz Godunov (1598–1605) cár udvari orvosa, 
Rietlinger Kristóf is magyar származású volt. A XVIII–XIX. században pedig olyan 
kiváló orvosdoktorok álltak cári állami szolgálatban, mint Gyöngyössi Pál (1763-tól 
II. Katalin udvari orvosa), Peken Keresztély (az első orosz gyógyszerkönyv, a „Pharma 
Copoea Rossica” összeállítója, 1779-től államtanácsos), Peken Mátyás (a Göttingenben 
tanult fiziológus és sebészprofesszor), Hambacher Sámuel (a katonai egészség-
ügyi szolgálat kimagasló személyisége), Keresztúri Ferenc (a Moszkvai Egyetem 
Orvostudományi Karának dékánja), Orlay János (I. Sándor udvari orvosa), Dobsa 
Ferenc (1802–1808 között a Jénai Egyetemen medicinát tanult, majd Moszkvában lett 
medikus) és mások.

Makovický Dušan azáltal írta be nevét a magyar–orosz kapcsolattörténetbe, hogy 
1904 és 1910 között vezetett naplójában forrásértékű feljegyzéseket készített az írófeje-
delem Lev Nyikolajevics Tolsztoj hétköznapjairól, a környezetében történt események-
ről, irodalomelméleti, vallásfilozófiai, teológiai, esztétikai, politikai nézeteiről, egészsé-
gi állapotának hanyatlásáról, feleségéhez és családjának tagjaihoz fűződő viszonyáról, 
az otthonról való menekülés okairól, valamint a tüdőgyulladás okozta 1910. október 
31-e és november 7-e közötti haláltusáról.

A híressé vált napló írója 1866. december 10-én, egy tízgyermekes, evangélikus fe-
lekezetű családban látta meg a napvilágot a felvidéki Rózsahegyen (ma: Ružomberok, 
Szlovákia). Hároméves volt, amikor édesanyját elvesztette és hathetes testvére is el-
hunyt. Dušan volt a család legfiatalabb gyermeke, aki olyan multikulturális környezet-
ben nevelkedett, ahol szlovákul, lengyelül, németül és magyarul egyaránt jól beszéltek. 
Édesapja, Makovický Ferenc, aki a híres liptói túró, a brindza nagyüzemi gyártásának 
a megszervezője volt, nagy gondot fordított gyermekei nevelésére. Ismert róla, hogy 
aktívan részt vett a Matica Slovenská tevékenységében és több alapítványt hozott lét-
re. Az ő nagyvonalú támogatásával és ösztöndíjával került Németországba – többek 
között – Samuel Fischer, a későbbi híres Fischer Verlag megalapítója. Az édesapa fe-
lettébb büszke volt arra, hogy Cyrill nevű fia előbb a soproni evangélikus líceumban, 
majd a Habsburg Albrecht főherceg által alapított Mosonmagyaróvári Mezőgazdasági 
Akadémián, ezt követően pedig a hallei egyetemen tanult, ahol „Beiträge zu einer 
Monographie der ungarischen Rindviehrasse” című munkájával doktori fokozatot szer-
zett. Dušan bátyja valóban tehetséges fiatalember volt, mivel már diákkorában szlovákra 
fordította le Eötvös József „A megfagyott gyermek” és Arany János „V. László” című 
költeményét.

Makovický Dušan a gimnázium alsó négy osztályát a rózsahegyi piaristáknál végezte, 
majd 1881–1882-ben a nagykőrösi református gimnáziumban tanult. Ezután 1885-ig az 
1557-ben alapított Soproni Evangélikus Líceum növendéke, ahol hamarosan megmutat-
kozott kiváló nyelvtehetsége. Tovább fejlesztette német tudását, de jól haladt az ógörög, 
a latin, az angol és a francia nyelv elsajátításával is. Ezekben az években kötött barátsá-
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got Benczúr Mátyással, aki Martin Kukučin néven a szlovák irodalom kimagasló alakja 
lett és huszonnyolc kötetes életműve valóban tiszteletet érdemel. A soproni időszakra 
esik Makovický egy másik barátsága is, amely Albert Škarvanhoz fűzte, aki később so-
kat tett Tolsztoj műveinek külföldi népszerűsítéséért és a jeles orosz író „Feltámadás” 
című regényét ő fordította le először szlovák nyelvre.

1885–86-ban a pozsonyi felső kereskedelmi iskolában tanult, de ezt követően a prágai 
Károly Egyetem Orvostudományi Karára iratkozott be. A medicina tanulása nagy erő-
feszítést igényelt, ugyanakkor egy másik szenvedélye is feltámadt benne: Lev Tolsztoj 
műveinek olvasása. Orvosi tanulmányait mégsem hanyagolta el, sőt egy szemesztert az 
innsbrucki, egy másikat a berlini egyetemen töltött. Az orosz nyelv elsajátítása végett 
1890. február elejétől május végéig a Moszkvai Egyetemen tanult, immár abból a célból, 
hogy Tolsztoj írásait eredetiben tudja olvasni. A Károly Egyetemen 1891-ben szerzett 
orvosi diplomát, majd szakmai továbbképzése érdekében két és fél évet Innsbruckban, a 
Carl Nicoladoni (1847–1902) professzor vezette sebészeti klinikán, fél esztendőt pedig 
Budapesten, a belgyógyászati klinikán töltött externista orvosként.

Egyetemi stúdiumai és gyakornoki évei után Makovický eredetileg Bártfán (Bardejov) 
kívánt letelepedni, de beteg édesapja kérésére Zsolnán (Žilina) kezdett praktizálni. 
Munkáját lelkiismeretesen végezte, ha szükség volt rá, még vasárnap is rendelt, nem-
ritkán húsz-harminc beteget gyógyított. A kék szemű, szelíd arcú, szőke hajú fiatal 
medikus népszerű embernek számított a városban, akinek szakmai presztízsét ez idő 
tájt írt könyvei és műfordításai is emelték. A Szlovák Bibliográfia III. kötete tizenkét 
fontosabb művet említ Makovickýtól. Nagy sikerű, népszerűsítő munkát publikált a 
trachomáról (szemgyulladás), annak tüneteiről és gyógyításának módjáról. 1896-ban, 
Túrócszentmártonban (szlovákul: Turčiansky Svätý Martin) könyvet adott ki a ma-
gyarországi nazarénusokról, az újrakeresztelést hirdető, a fegyveres katonai szolgálatot 
megtagadó, „szombatos” vallási közösségről. Több tanulmányt közölt a dohányzás és az 
alkoholfogyasztás káros hatásáról, amely az emberi szervezetre „méregként” hat.

Makovický már évek óta tervezte, hogy személyesen keresi fel az általa nagyra becsült 
Lev Nyikolajevics Tolsztojt, ezért 1894-ben és 1897-ben a Tulához közel fekvő Jasznaja 
Poljanába utazott, ahol a gróf vidéki birtoka és kastélya volt található. Nagy élményt je-
lentettek számára ezek a találkozások, mivel személyesen ismerhette meg a „Háború és 
béke”, az „Anna Karenina”, a „Feltámadás” című regények szerzőjét, a korabeli orosz 
irodalom egyik legjelentősebb géniuszát. Dušan doktorra nagy hatást gyakoroltak ezek a 
beszélgetések, Tolsztoj imponáló műveltsége, rendkívüli tájékozottsága, olvasottsága és 
szerteágazó érdeklődése. Bizonyára ezzel is magyarázható, hogy 1898-ban, Prágában köz-
readta a Lev Tolsztojnál című könyvét, amely Jasznaja Poljana-i élményeit és benyomá-
sait tartalmazta. Oroszországi utazásainak meghatározó szerepe volt abban, hogy szlovák 
nyelvre elsőként ő fordította le a Kreutzer-szonátát, amely egy szerelmi háromszög törté-
netét dolgozta fel rendkívül hatásos írói eszközökkel. Amikor Makovický arról értesült, 
hogy Tolsztojt – a „Feltámadás” című regényében megfogalmazott, a fennálló társadalmi 
rendet élesen kritizáló állam- és egyházellenes nézetei miatt – a pátriárka kiközösítette a 
pravoszláv egyházból, ezért azonnal Jasznaja Poljanába ment, hogy a súlyos lelki gon-
dokkal küszködő író segítségére legyen. Együtt utaztak a Krím-félszigetre, ahol Tolsztoj 
visszanyerte lelki egyensúlyát és gyógyultan tért vissza birtokára.

A Tolsztoj család megkedvelte Dušan doktort, mivel tudták róla, hogy a jeles író 
odaadó híve, őszinte tisztelője, akinek emberségére mindenkor számíthatnak. Becsülték 
azért is, hogy Petőfi, illetve Ady verseit oroszra fordította, és Makovickýt – minden túl-
zás nélkül – Tolsztoj magyarországi közvetítőjének tarthatták. Bizonyára ezzel is magya-



30 V. MOLNÁR LÁSZLÓ: EGY FELVIDÉKI ORVOS LEV TOLSZTOJ KÖRNYEZETÉBEN

Valóság • 2019. március

rázható, hogy 1904-ben, az orosz–japán háború idején, amikor az író háziorvosát Dmitrij 
Vasziljevics Nyikityint bevonultatták a hadseregbe, Tolsztoj felesége, Szofja Andrejevna 
Bersz (1844–1919) Makovickýt kérte fel a család háziorvosának. Dušan doktor öröm-
mel tett eleget a meghívásnak, mivel 1903 őszétől Liptó vármegye konzervatív politikai 
vezetése – Tisza István gróf első miniszterelnöksége idején – vádat emelt a szlávbarát 
(szlavofil) Makovický ellen, akinek személyében, minden alapot nélkülözve, orosz 
ágenst látott. Bernáth Géza igazságügyi államtitkár 1904. március 7-ei, a miniszterhez 
írt levelében arról számolt be, hogy a Makovický lakásán folytatott házkutatás során a 
hatóságok két tiltott kiadványt találtak. „A szlovákok magyarok általi elnyomása” című 
füzetet Dušan doktor Prágában publikálta 1903-ban németül, és még ugyanabban az év-
ben szlovákra fordította le Lev Tolsztoj „A papsághoz” írt cikkét, amely Rózsahegyen 
látott napvilágot. A hatósági eljárás – érthető módon – sértette a zsolnai medikus önérze-
tét, ezért elfogadta a Tolsztoj család felkérését és Jasznaja Poljanába utazott. Eredetileg 
négy-hathetes „helyettesítő” munkára számított, de a történelem felülírta elgondolását 
és 1920-ig maradt Oroszországban.

Jasznaja Poljanába érkezése után Makovický a Tolsztoj-kastély egyik földszinti szo-
bájában kapott helyet, amely rendkívül egyszerűen volt berendezve, hiszen mindössze 
egy ágy, szekrény, két szék és íróasztal volt benne. Ez utóbbin a Biblia és orvosi szak-
könyvek kaptak helyet, amelyeket Dušan doktor rendszeresen olvasott. A Rózsahegyről 
származó medikus mindennap megvizsgálta Lev Tolsztojt, de a környékbelieket is gon-
dosan gyógykezelte. A rendelésekért csak néhány kopejkát kért, éppen annyit, ameny-
nyi szerény megélhetését biztosította. Munkáját reggel nyolckor kezdte és tizenhárom 
óráig folytatta, amelynek során asszisztense a gróf egyik lánya, Alekszandra Lvovna 
volt. Délután és az esti órákban Dusan Petrovics doktor, ahogyan környezete hívta, 
az író tudtával és beleegyezésével feljegyzéseket készített az elhangzott beszélgetések 
tartalmáról, Tolsztoj és vendégei párbeszédeiről. Makovický kisméretű, kemény kar-
tonlapokra titkosírással rögzítette a hallottakat, mivel Lev Nyikolajevics nem kedvelte, 
ha gondolatait nyilvánosan írták le, nem akarta ugyanis, hogy nézeteit kinyilatkoztatá-
soknak, szentenciáknak tekintsék. (Érdekességképpen említjük meg, hogy Makovický 
naplója életében nem került kiadásra, hiszen cseh nyelven 1924-ben jelent meg belőle 
egy rövid változat, a teljes szöveg négy kötetben 1979 és 1981 között Moszkvában látott 
napvilágot, a magyar nyelvű fordítást és szerkesztést pedig Gerencsér Zsigmond készí-
tette el – „Tolsztojnál Jasznaja Poljanában” címmel – 1999-ben, az Európa Kiadónál.)

Dušan doktor jó megfigyelő volt, és gondosan rögzítette az írófejedelem megnyi-
latkozásait, napi programját, a vendégeivel folytatott beszélgetések tartalmát, gyakran 
ellentmondásos gondolatait. Persze, azt nem állíthatjuk, hogy Tolsztoj kultúra- és mű-
vészetellenes nézeteket vallott, mivel ebben az esetben egész lényét kellett volna meg-
tagadnia. Makovický feljegyzéseiből azonban kiderül, bár a napló írója őszinte és fenn-
tartások nélküli tisztelője volt, hogy a legnagyobb géniuszok is gyakran tévedhetnek és 
személyiségük „közelről” nem mindig olyan vonzó, mint amilyennek látni szeretnénk. 
Tolsztoj esetében „feloldozást” jelent, hogy a pravoszláv egyházból való kiközösítése 
után már nem ugyanaz az ember volt, mint korábban. Személyében és önérzetében való 
méltatlan megalázása számos esetben elfogulttá tette, ami értékítéleteiben súlyos torzu-
lásokat eredményezett. A feljegyzésekből kiderül, hogy lekicsinylően beszélt a 18–19. 
századi német filozófia klasszikusairól, olyan kiváló francia festőművészekről, mint 
Claude Monet, Eduard Manet, és Camill Pissarro. Ezek után furcsának tűnhet, hogy fia 
Lev Lvovics mégis Auguste Rodin-nél tanult Párizsban. Hallani sem akart olyan zseni-
ális komponistákról, mint Liszt, Chopin, Berlioz, Schumann és Wagner, csupán azért, 
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mivel képtelen volt műveiket eljátszani. Nem sokra tartotta Shakespeare-t, szívesen 
olvasta viszont Defoe, Rousseau, Dickens, Puskin, Lermontov, Nyekraszov, Korolenko 
műveit, Gorkijt pedig azért, mivel új problematikát, a proletárirodalom témakörét terem-
tette meg. Kezdetben szerette Ivan Szergejevics Turgenyevet (később azonban elfordult 
tőle), Dosztojevszkij művészetéhez felemás viszony fűzte, Leonyid Andrejevet pedig 
szívből gyűlölte. Csehovot viszonylag gyakran látta vendégül, de a lelke mélyén nem 
tudta titkolni „lenézését”, mivel az orvos végzettségű író nagyapja a gróf egyik legoda-
adóbb híve, Vlagyimir Grigorjevics Csertkov (1854–1936), apjának volt a jobbágya. 
Talán legkedvesebb szerzője az amerikai Henry George (1839–1897) közgazdász volt, 
akinek műveiben a bekövetkező változások lehetőségét látta. Makovický feljegyzései 
arról tanúskodnak, hogy Lev Nyikolajevics, aki a szabadelvű pedagógia híve volt, el-
utasította Johann Friedrich Herbart és követői (Ziller, Stoy, Rein, Willmann) iskola- és 
gyermekfelfogását, mivel az a porosz kaszárnyák szellemét és drilljét sugallta számára.

A napló írója forrásértékű jegyzeteket készített Tolsztoj közvetlen környezetéről, köz-
tük leányairól, Alekszandra Lvovnáról (aki sokat segített apjának a kéziratok másolá-
sában), Marijáról (Nyikolaj Leonyidovics Obolenszkij herceg feleségéről) és Tatjánáról 
(Mihail Szergejevics Szuhotyin földbirtokos nejéről). Kevésbé szimpatikus leírások idé-
zik a gróf fiait (Szergejt, Andrejt, Nyikolajt, Mihailt és Lev Lvovicsot), akik a korabeli 
arisztokratákhoz hasonlóan gyakran halmoztak fel jelentős kártyaveszteségeket, korhely 
életmód jellemezte őket, ami Tolsztojnak egyáltalán nem tetszett. Rendszerint édes-
anyjukra hárult az a feladat, hogy kifizesse adósságaikat és botrányaikat elsimítsa. Lev 
Nyikolajevics szívesen látta vendégül kastélyában Alekszandr Boriszovics Goldenvejzer 
(1875–1961) zongoraművészt, Ilja Jefimovics Repin (1844–1930) festőművészt és 
Ilja Iljics Mecsnyikovot (1845–1916), aki orvosi (főként immunológiai) kutatásaiért 
1907-ben Nobel-díjat kapott és nevét ma az Odesszai Állami Egyetem viseli. Gyakran 
megfordult Jasznaja Poljanában a politikus Mihail Alekszandrovics Sztahovics (1906-
tól az Állami Duma tagja), Ivan Ivanovics Gorbunov-Poszadov (a „Poszrednyik” ki-
adó vezetője), Nyikolaj Jakovlevics Grot (a Moszkvai Egyetem filozófiaprofesszora), 
Vlagyimir Galaktyionovics Korolenko (író, lapszerkesztő), Alekszandr Mihajlovics 
Kuzminszkij (az Ítélőtábla bírája) és Mihail Oszipovics Menysikov (a „Novoje 
vremja”, valamint a „Nyegyelja” című lapok publicistája). Makovický több helyen 
felidézi Tolsztoj környezetéből mindazokat, akik titkárként vagy gépírónőként segítet-
ték Tolsztoj műveinek technikai kivitelezését. Köztük említhetjük Viktor Anatoljevics 
Lebren (1906), Nyikolaj Nyikolajevics Guszev (1907–1909), Valentyin Fjodorovics 
Bulgakov (1910) személyi titkárok és Valerija Mihajlovna Feokritova tevékenysé-
gét. Minden túlzás nélkül állíthatjuk azonban, hogy a jeles író életének legodaadóbb 
segítőtársa és híve V. G. Csertkov volt, aki fiatal katonatisztként ismerkedett meg 
Tolsztojjal. Elkötelezett tolsztojánus lett belőle, aki szellemi példaképének tekintette 
az „orosz Apostolt” és a legsúlyosabb megpróbáltatásokat is vállalta érte. A cári ha-
tóságok ugyanis 1897-től 1905-ig külföldre, Angliába száműzték, ahol valóban sokat 
tett Tolsztoj műveinek kiadásáért és népszerűsítéséért.

A napló feljegyzéseiből az is kiderül, hogy Tolsztoj környezete a beszélgetések so-
rán milyen témákat érintett, hogyan értékelték az 1904 és 1910 közötti eseményeket. 
Makovický naplója hitelesen írja le, miként élte át Tolsztoj az 1904–1905. évi orosz–
japán háború és az 1905–1907-es forradalom viharos eseményeit. A Jasznaja Poljana-i 
kastély lakói az újságokból értesültek arról, hogy 1904. február 8-án a japánok hadat 
üzentek az Orosz Birodalomnak a távol-keleti (főleg a Kína és Korea feletti) uralom 
megszerzéséért. Tolsztoj élesen elítélte a háború kitörését, mivel minden fegyveres 
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konfrontációnak ellensége volt. Ugyanakkor felháborította, hogy Sztyepan Oszipovics 
Makarov admirális áprilisban súlyos tengeri vereséget szenvedett, majd augusztus 30-a 
és szeptember 3-a között a liaujangi csatában is alulmaradt az orosz flotta. Az író, 
aki II. Miklós cárt és Alekszej Kuropatkin tábornokot egyaránt tehetségtelen embernek 
tartotta, nemzeti önérzetében sértve érezte magát, amikor arról értesült, hogy 1905. ja-
nuár 2-án a cári csapatok Port Arthur feladására kényszerültek, május 27–28-án pedig 
Heihacsiro Togo tengernagy Csuzimánál szétverte Zinovij Rozsesztvenszkij admirális tel-
jes flottáját. Amikor fia, Szergej katonai helytállásáért kitüntetésben részesült, Tolsztoj dü-
hében úgy nyilatkozott: a fiatal tiszt csak azért kapta a magas elismerést, mivel ő az apja.

Dušan doktor naplója fontos feljegyzéseket tartalmaz az 1905–1907-es forradalom 
eseményeiről is, és arról, miként ítélte meg ezeket a kiváló író. Tolsztojt felháborították 
az 1905. január 9-ei „véres vasárnap” történései, amikor a katonaság belelőtt a Georgij 
Gapon pópa vezette fegyvertelen, békés tüntetőkbe. Lev Nyikolajevics a történtekért 
súlyosan elmarasztalta a cárt, bár ő az adott időpontban nem tartózkodott Péterváron. 
Az írót nyugtalanították a kibontakozó forradalmi események, mivel tudta, hogy vi-
déken hárommillióra tehető a lázongó parasztok száma, akik kétezer nemesi kúriát 
gyújtottak fel, ennek ellenére II. Miklós 1905. október 19-ei manifesztumát az alkot-
mányos jogokról mégis helyeselte. Ezekben a hetekben nem titkolta, tartott attól, hogy 
a környékbeliek felgyújthatják a Jasznaja Poljana-i kastélyt, de bízott abban, hogy az 
emberek méltányolják humánus cselekedeteit, korábbi iskolaalapításait, a szegényeknek 
nyújtott pénzadományait.

Az aktuális politikai eseményeket Tolsztoj rendszeresen megvitatta asztaltársaságá-
nak tagjaival, barátaival és vendégeivel, akik többnyire osztották véleményét. Persze, 
nem mindenben alakult ki egységes álláspont, hiszen például az üldözött vallási szektá-
ról, a duhoborokról (a „Lélek harcosai”-ról) még legjobb barátai is másként vélekedtek. 
E vitákban mindig számíthatott Vlagyimir Grigorjevics Csertkov támogatására, akivel 
jelentős összegekkel segítették ezt a vallási közösséget, amely elutasította a fegyveres 
katonai szolgálatot és a cári hadseregbe való besorozást. Bár a hatóságok keményen 
felléptek ellenük, a tolsztojánusok mégis hatékonyan támogatták őket anyagilag. Döntő 
szerepük volt abban is, hogy a 19–20. század fordulóján a duhoborok ezrei vándoroltak 
ki külföldre, főleg Kanadába, ahol ma is megőrizték vallási közösségüket és nagy tisz-
teletben tartják Tolsztoj emlékét.

 Makovický naplójának tanulságos feljegyzéseit képezik azok a leírások, amelyek 
az Orosz Birodalom és az Osztrák–Magyar Monarchia kisebbségpolitikájára vonatkoz-
nak. Lev Nyikolajevics nézeteiből kiderül, hogy szívből gyűlölte a cárizmus elnyomó 
politikáját, amely Oroszországot valóban a „népek börtönévé” tette. Tolsztoj gyakran 
kérdezte Dusan Petrovicsot arról, hogy miként jellemezhető a magyarországi nemzetisé-
gek (szlovákok, ruszinok, románok, szerbek, horvátok) helyzete. A napló írója többször 
tájékoztatta Tolsztojt – főleg a szlovákokat érintő kérdések kapcsán – a magyar kormá-
nyok politikai intézkedéseiről, és a sajtóban megjelent cikkekről. Így értesült Tolsztoj az 
1907-es Lex Apponyiról, amely a nemzetiségi iskolák támogatását annak függvényében 
állapította meg, hogy mennyire hatékony az iskolákban a magyar nyelv elsajátítása. Lev 
Nyikolajevics tehát megbízható forrásból értesült a budapesti kormányok nemzetiség-
politikai törekvéseiről, amelyek ellen többször élesen tiltakozott. A magyar sajtó pedig 
Makovickýt vádolta meg azzal, hogy minden bizonnyal ő hangolta ellenünk a világhírű 
orosz írót. Ez alaptalan vádaskodás volt, amit az is bizonyít, hogy 1907. november 27-
én, a Budapesti Naplóban Ady Endre vette védelmébe Tolsztoj háziorvosát, akitől való-
ban távol állt a magyarellenes izgatás szándéka.
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Dusan Petrovics doktor szívesen beszélt Tolsztojnak a magyar irodalom jeles alakja-
iról, köztük Jókai Mór, Petőfi Sándor, Arany János és Tömörkény István műveiről. Lev 
Nyikolajevicset különösen ez utóbbi munkássága érdekelte, mivel a magyarországi na-
zarénusok és az orosz duhoborok nézeteiben több hasonlóságot látott. Nem kis büszke-
séggel írhatjuk le, hogy Tolsztoj – Makovický közbenjárásával és ajánlásával – szívesen 
fogadta a Magyarországról érkezett újságírókat, köztük Serényi Gusztávot 1906 nyarán 
és Pásztor Árpádot 1910. augusztus 22-én, akiknek hajlandó volt interjút adni. Ezt azért 
is fontos hangsúlyozni, mivel a külföldi publicistákat általában nem kedvelte és arra 
kérte őket, hogy – interjú helyett – inkább a műveit olvassák.

Makovický naplójának feljegyzéseit összességében tárgyilagosság és elfogulatlan-
ság jellemzi, némi kivételt jelent ez alól Tolsztoj felesége, Szofja Andrejevna Bersz 
tevékenységének ábrázolása. Dusan Petrovics alapvetően neurotikus és paranoiás 
hölgynek tünteti fel az írónál tizenhat évvel fiatalabb nejét, aki elkényeztetett moszk-
vai kisasszonyként érkezett a Jasznaja Poljana-i birtokra. Lev Nyikolajevicstől tizenhat 
alkalommal esett teherbe, tizenhárom gyermekük született, akik közül tízen érték meg 
a felnőttkort. Kétségtelen, hogy a házaspár életének utolsó két évtizede (különösen 
1891, a „Krautzer-szonáta” megjelenése után) már nem volt felhőtlen, de a családi 
kötelék mindvégig fennmaradt. Dusan Petrovics nem tartotta szimpatikusnak, hogy 
Szofja Andrejevna állandóan féltékeny volt Tolsztojra, sokat zsörtölődött vele, főként 
amiatt, hogy 1900-tól vezetett naplóját nem volt hajlandó megmutatni neki. Szofja 
Andrejevna rendszeresen kutatott férje asztalának fiókjaiban, mivel szerette volna 
megtudni, hogyan vélekedett róla Lev Nyikolajevics az utóbbi években, milyen vég-
rendeletet hagyott és a művei utáni szerzői jogokat kire ruházta át. Makovický feljegy-
zéseiből megtudjuk, hogy Tolsztoj miként vezette félre feleségét azáltal, hogy a naplót 
V. G. Csertkovnak adta át. Őszintén szólva, ennél korrektebb megoldás is lehetett 
volna, de Dusan Petrovics szimpátiáját mégis Tolsztoj élvezte.

A Tolsztoj-házaspár tisztességes megítéléséhez az is hozzátartozik, hogy Szofja 
Andrejevna nem volt annyira negatív személyiség, mint ahogyan Makovický doktor 
ábrázolta. Kétségtelen tény, hogy a feleségnek döntő érdeme volt abban, hogy felnevel-
te tíz gyermekét, összetartotta a családot és – férje helyett is – irányította a gazdaságot. 
Lev Nyikolajevics ugyan szívesen „kaszálgatott”, ha vendégek érkeztek birtokára (pél-
dául a japán író, Tokutomi Roka odaérkezésekor), de az „Anna Karenina” befejezése 
(1878) után inkább az orosz társadalom kritikája és a hit kérdései foglalkoztatták. Szofja 
Andrejevna javára írható az is, hogy megakadályozta a Tolsztoj-vagyon széthullását és 
árgus szemekkel figyelte a személyzet mindennapi munkáját. Nem feledkezhetünk meg 
arról sem, hogy ő is rendelkezett szépírói kvalitásokkal, amit a halála után hetvenöt 
évvel később, 1994-ben kiadott „A bűn kérdése” című munkája is bizonyít. A negyven-
nyolc éves házasság azonban felőrölte mindkettőjük idegeit, 1910 tavaszára pattanásig 
feszült a helyzet a két ember között, amit az is mutat, hogy májusban a feleség elszökött 
otthonról, de Lev Nyikolajevics kérésére visszatért Jasznaja Poljanába. A nyár során 
ugyanakkor egyre határozottabban követelte férjétől az általa vezetett napló átadását, és 
tudni akarta, miként rendelkezik a végrendelet a művek utáni szerzői jogokat illetően.

Makovický feljegyzései szerint, a házaspár veszekedései szinte az őrületbe 
kergették Tolsztojt, aki nem tudta elviselni, hogy felesége „kémkedett” utána, és 
éjszakánként az íróasztalában keresgélt. Ezzel magyarázható, hogy október 28-
án az író döntő lépésre, az otthonról való „menekülésre” szánta el magát, mivel 
már nem bírta az örökös civakodásokat. Hajnalban felébresztette Dusan Petrovicsot és 
leányát, Alekszandra Lvovnát, akiknek a segítségével gyorsan összecsomagolt, holmiját 
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egy kocsira rakták és – a háziorvos kíséretében – a scsokinói vasútállomásra hajtatott. 
Egy másodosztályú, fűtetlen kocsiban Gorbacsevóig utaztak, ahol átszálltak egy har-
madosztályú szerelvényre, amellyel Kozelszkig mentek. Onnan bérkocsin utaztak to-
vább az optyinai remeteházig, amelynek közelében egy vendégfogadóban szálltak meg. 
Mire odaértek Lev Nyikolajevics már nagyon átfázott, a láza is emelkedni kezdett, de 
a szoba szellőzőablakát éjszakára sem engedte becsukni. Másnap az optyinai remetéket 
keresték fel, azzal a céllal, hogy az író Joszif sztareccel beszélhessen. Erre nem került 
sor, mivel a „szentéletű” ember gyengélkedett és Tolsztoj is félt attól, hogy az egyház-
ból kiközösített személyként a remeteház vezetője nem fogadja. Október 30-án Lev 
Nyikolajevics a közeli samorgyinói női kolostorba gyalogolt át, hogy találkozzon Marija 
nevű húgával, aki ekkor nyolcvanéves volt. Bár az író azt ígérte neki, hogy másnap újra 
felkeresi, de erre nem kerülhetett sor, mivel kora reggel már nagyon rosszul érezte ma-
gát. Ezért bérkocsival visszautaztak Kozelszkbe, és Tolsztoj úgy döntött, hogy a „világ 
elől” a Kaukázusba, Novocserkasszkba mennek vonattal, mivel ott élt Tolsztoj húgának 
unokája. Ez a terve azonban nem valósulhatott meg, mert útközben újabb rosszullét 
fogta el, és Asztapovo állomáson le kellett szállni a vonatról. Makovický mindenben a 
segítségére volt: kérésére Ivan Ivanovics Ozolin állomásfőnök átadta nekik saját lakását, 
hogy a beteget ne a váróteremben kelljen kezelni. Október 31-étől Tolsztoj állapota egy-
re romlott, hiszen láza 39–40 fok között volt, pulzusa néha a 130-140-et is elérte, légzés-
száma pedig negyvenig emelkedett. Makovický nyugtató injekciókkal, lázcsillapítókkal 
és kámforral igyekezett stabilizálni Lev Nyikolajevics állapotát, de az november 5-étől 
még tovább romlott és a beteg naponta 10-12 órát csuklott. Tolsztoj agóniája november 
7-én (az új időszámítás szerint: 20-án) fordult válságosra, amikor a tüdőgyulladás vég-
képp felőrölte szervezetét és reggel 6 óra 5 perckor megszűnt a légzése. Dušan doktor 
könnyezve zárta le Tolsztoj szemét, akit fiatal korától rajongással szeretett és életmű-
véről a legnagyobb tisztelettel beszélt. Lev Nyikolajevicset néhány nappal később a 
Jasznaja Poljana-i kastély parkjában, kedvenc tölgyfái alatt helyezték örök nyugalomra.

Ezt követően Dušan doktor pár hétre visszatért Rózsahegyre, ahol interjút adott 
Pásztor Árpádnak, akivel 1910. augusztus 22-én már találkozott. A szamovár gőzölgő 
teája mellett az újságíró arról kérdezte Makovickýt, hogy mi volt az oka a világhírű író 
„halálfutásá”-nak és exodusának. A titoktartó Dusan Petrovics nem kívánta feltárni a 
Tolsztoj-házaspár konfliktusának hátterét, ezért diplomatikusan megfogalmazott kitérő 
válaszokat adott. A cikk 1911. január végén jelent meg az „Est” című lap hasábjain, 
és sok olvasó érdeklődését keltette fel. Ezt követően Makovický hamarosan visszatért 
Jasznaja Poljanába, ahol továbbra is a Tolsztoj-család háziorvosa és a környékbeli em-
berek gyógyítója maradt. Három évvel később újabb fordulat következett be az életében, 
mivel tolsztojánus elvbarátaival együtt egy kiáltványt írt alá a kitört háború ellen. A cári 
hatóságok ekkor azzal vádolták meg, hogy az Osztrák–Magyar Monarchia ügynöke, ezért 
bírósági eljárást indítottak ellene és tíz hónapra a tulai börtönbe zárták. A fogságban fertőző 
tífuszt kapott, amely szervezetét legyengítette és egészségi állapotát aláásta. Gyógyulását 
annak köszönhette, hogy egy Jasznaja Poljanából származó ápolónő gondját viselte, szak-
szerűen ellátta és a legyengült Dusan Petrovicsot mindenben segítette. Kapcsolatuk az évek 
során egyre szorosabbá vált, amit az is bizonyít, hogy Makovický feleségül vette Matrjona 
Konsztantyinovna Orehovát. Közösen határoztak arról, hogy 1920-ban Rózsahegyre költöz-
nek, de még ezt megelőzően Dušan doktor az általa vezetett naplót – előrelátó módon – a 
moszkvai Tolsztoj-palotában (a mai Tolsztoj Múzeum épületében) helyezte biztonságba. 
Ezt nagyon jól tette, mivel az utazás során csomagjaik egy része elveszett, a többit pedig 
csak megkésve kapták meg. A Makovický-házaspár 1920. november 21-én érkezett meg 
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Rózsahegyre, ahol a régi családi házban rendezkedtek be. Dušan doktor egészsége azon-
ban még mindig nem állt helyre, ezért a Túrócszentmártonban felkínált medikusi állást 
nem merte elvállalni. Egyébként sem érezte jól magát a Trianon (1920. június 4.) utáni 
Csehszlovákiában, ráadásul a hatóságok unokaöccsét is vád alá helyezték, aki három 
nyelven prédikált híveinek. Egyre erősödtek depressziós tünetei, amelyek következ-
tében 1921. március 12-én önkezével vetett véget életének. Már kislánya, Dorottya 
születését sem érhette meg, aki édesapja hivatását követte és később Budapesten dol-
gozott gyermekorvosként.

A Makovický-családban kétségtelenül megvolt az orvosi „x-faktor”, hiszen erről ta-
núskodik, hogy az oldalági leszármazottak között is több kiváló medikus található. Első 
helyen említjük köztük Makovitzky Józsefet, aki 2007-től az MTA külső tagja. Róla 
tudjuk, hogy 1942-ben, Nagykanizsán született, jómódú polgári családban. Bár édes-
apja Teleki Pál földrajzprofesszornál habilitált, ő mégis az orvosi pályát választotta. Az 
1960-as évek elején iratkozott be a Pécsi Orvostudományi Egyetemre, ahol olyan kiváló 
tanárai voltak, mint Szentágothai János, Flerkó Béla, Donhoffer Szilárd, Grastyán Endre 
és Halász Béla. A legnagyobb hatással mégis a patológus professzor Romhányi György 
volt rá, akinek ma egész alakos bronzszobra látható a pécsi Petőfi téren. Egyetemi tanul-
mányai befejezése után a SOTE Patológiai Intézetébe kapott meghívást, ahol a mestere 
Lapis Károly professzor lett. Életében döntő fordulatot hozott, amikor az 1970-es évek 
elején a Jénai Egyetem Anatómiai Intézetébe került, Günther Geyer professzor irányítása 
alá. 1974 és 1980 között az ő vezetésével készítette el „A vörösvértestek, lymphocyták és 
vérlemezkék felépítése topo-optikai reakciók alapján” című habilitációs disszertációját, 
amelyet Jénában és Budapesten egyaránt sikerrel védett meg. 1984-ben dolgozatát an-
golul is publikálták „Polarization Optical Analysis of Blood Cell Membranes” címmel a 
stuttgarti Fischer Verlagnál. Ezzel a könyvével európai hírnevet vívott ki magának, és ezt 
követően a Magyar Patológusok Társasága, a Nemzetközi Amyloid Fórum, a Nemzetközi 
Hisztokémiai Társaság, a Német Patológus Társaság is tagjai sorába választotta. Nagy 
elismerést jelentett számára, hogy 2007-ben az MTA felvette külső tagjai közé, ezzel 
jutalmazva több évtizedes kimagasló kutatómunkáját. Jelenleg a Jénai és a Heidelbergi 
Egyetem „professor emeritus”-a, a SOTE és a PTE vendégprofesszora, de ezenkívül jó 
kapcsolatokat ápol a Szegedi Biológiai Kutatóközponttal is. Szakmai elismerését jel-
zi, hogy olyan személyiségek barátságát mondhatja magáénak, mint Johannes Rau (a 
korábbi államelnök), Marion Dönhoff (a „Die Zeit” című lap főszerkesztőnője), Carl 
Friedrich Weizsäcker (atomfizikus) és a neves író, Siegfried Lenz. Érdekességképpen 
említjük meg, hogy testvére a 2013 augusztusában elhunyt Makovitzky Gyula, évtize-
deken át közismert és megbecsült körzeti orvosként dolgozott Pécsen. A város egyik 
emblematikus személyiségének számított, aki lelkiismeretes gyógyító munkájával sok 
ember tiszteletét érdemelte ki. Az oldalági Makovickyak között említjük meg Bártfai 
Zsuzsanna doktornőt, aki hosszú évekig Tatabányán dolgozott tüdőgyógyász főorvos-
ként. (Bár nem orvos, de mindenképpen figyelmet érdemel az 1940-ben Pozsonyban 
született Makovicky Emil tevékenysége, aki a Kanadai McGill University, valamint a 
Koppenhágai Egyetem geológus professzora, és nem kis dicsőség, hogy még életében 
kőzetet neveztek el róla. Ugyanilyen híres tudós a paleontológus Makovicky Ferenc is, 
az őshüllők kutatásának nemzetközileg elismert szakembere.)

Tisztában vagyunk azzal, hogy a fentiekben Dušan doktor szerteágazó tevékenységé-
nek csak néhány mozzanatát tudtuk exponálni. A teljes életmű bemutatása további kuta-
tásokat igényel, amelyek nyomán koherens egészként bontakozhat ki majd előttünk egy 
rendkívüli életmű, amelyre a szlovák, a magyar és az orosz kapcsolattörténet is büszke 
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lehet. De már önmagában az is figyelemre méltó teljesítmény, hogy naplójának feljegy-
zései forrásértékű irodalom- és művelődéstörténeti adalékokat tartalmaznak a világiro-
dalom egyik kimagasló személyiségéről, akinek teljes bizalmát és szeretetét élvezte.
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