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1. Tolsztoj

arcképe'. /Repin fest~énye./

TQlsztoj nagyságát Lenin szavaivilágitják
meg legjobban~ ItTolsz=
toj munkáiban annyi nagy kérdést vetett fel és 011 ~üvészi ma~
gasságokba emelkedett, hogy müvei a világirodalomban
az els6
helyek egyikét foglalják el. Tolsztoj müvei egy lépést jelentenek előre az egész emberiség müvészi fej15désében. - Micsoda sziklatömb r··- kiált fel Lenin. Micsoda hatalmas ember! Az aztán a müv,ész! Kit lehet egész Eur6pában mellé állitani? Senkit. Il
'
-

2. Jasznaja P~~jana~

/Tolsztoj

szü15háza@/

Moszkvától délre,. nem measze Tulától van az a nemesi udvarház,
Jasznaja Poljana, ahol az emberiség egyik legnagyoQb géniusza
.
Lev Nyikolájevics Tolsztoj1) született, élt., és dolg~ott.
Tolsztoj'
6srégi nemesi családból származQtt. Apja Nyikoláj Iljics ~olsztoj
gr6f nyugalmazo~t alezredesp anyja Maria Nyilkolajevna Volkonszkaja hercegn5. ~olsztoj korán elvesztette szüleit. Nevelésér6l
rokonai gQndoskedtak. Idegen neTe16k tanitották, de-nagyobb hatással volt egyénisége. kialakulására az~ hogy a természet és az
egyszerü nép közelében revelkede1;1;.'
.
3~ J.asznaja Poljana .fal u, -.

A Tolsztoj-család job'bágyfaluja közvetlen az urada10m' szomszédságában volt. Lev már gyermekkorában megismerte a parasztság életét, szokásait, megtanulta szeretni, becsülni a "muzsikotM, annak nézeteit, nyelvét, dalait. Néhány.évtized mulva azt hirdettell
hogy csak a "muzsikok igazsága" mentheti meg Oroszországot.
4~ Jasznaja-poljanai

t.§.Jk~:e!i.h •

'A:~olsztoj-birtok fekvése gyönyörü volt. Hatalmas erd6 vette körü.l. Ebben az erd6ben ragyog6 tisztáaon világos foltként emelkedett ki az erd6 sötétjéb61 a nap~61 megvilágitott udvarház /innen
az elnevezése: Jasznaja Poljana ~világostisztás/.
A. kis Lev és
három bátyja sokat tart6zkodott a szabadban, a parkban ésaz .erd6ben, kereBt~kt - ahogy Tolsztoj irja~" a zöld varázspálcát-, .
amely majd megnyitja az embereka6tt
az általános boldogság kapu~
ját o . Tolsztoj egé az életé·re mélységesen megszerette az orosz ter=
mészetet.
5 <» Tolsz'~o;1,
diákkori

kéJ2e,,2,'

l844-ben Tolsztoj beiratkozott a kazáni egyetemre, ahol keleti
nyelveket, majd jogot tanult. Ideje j6 részét ebédek, bá1ok,
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éSel!zejBvete1ek, a kazáni társasálet foglalja 1e~ .Eazm'nyképe eb=
a ·comme II faut !'8mber,aki máltó az
arlestokrata elnevezésre. Az ~e8 nagyvilági 'let azonban nem
tudta 80káig 1ek6tn1. Otthagyta az 881etemet, Xazánt, • hol
MQsakv4ban, ahol 3asznaJa loljanaban elte Par8sztJai élet4nek meg=
j8vltáeával, tinmtivelásselfoglalkozott,
sokat ' olV88ott.
.
., .

·ben az id6ben a gent1eman,

6.folszto~

lB55-ben. a krimi háboru 4váben.

~l8ztoj JIlinthadapFÓt(,belápett' II ,ltauiásv.alhadseregbe, r41ztvett
8 hegyvi lakók ellen f~11tatott háboruban. Itt kezdi meg irodalmi.teTékenyságét, elbeszéléseket lr'a ltozákok ~leté~6l, a katonaéletr6l, itt írj a meg 811Gyermekkor" c. önálet:J:sJzllIlÜv.ét,
mell
Iyekraízov foly6iratában 8. Kortá~.ban,jelent meg~

7. Szeb'asztopol ostrom •..:.,
.

)

~és6bb~ mint zász16s to18ztoJ a Iriabe keralt a résztvett 5aeba.z~opol h6siee védel_ébsó. A ha:rco:kat,Szeb •• zlapoli elb~szálésai--ben örökitette meg. Irodalmi körlSkp.8.n
:telf1Qaliék :&:olsztoj
irá8alra~
',.
8~: A Kortárs

irói'.

Mint hadnagy vált meg. hadseregt6l és Péiervárra utazott, ahol
• leghaladóbb ezellemü fOly61rat, a Kortárs, ir6i nagy ör~mmel
fog$dták .aguk k6zé. CsernieeT8zkij és a ~rtáre forradalmi demokratá1nak világnézete azonban idegen Tol tTolsfztoj számára p
figyelmet nem politikai, hanem ele6sorbaa erkölcsi ,problémák
ktitött4k le, hamarosan 8zakitott. 1a a·Kortársaal.
w

~; fOlsstoj telesége@ ~zofia Andrejevn~ Be:r,z.
1862-beD !olsstojn6u'1 veszi IzofiaAndrejevDa
:Berezet, egy hires mosskvai orvos lelinyát. Naplójában ezt irja: •• választá.
megtörtint : á mfivéezet, a pedadógi., a gazdálkoclás és a család. ,W
Kajd má8uttezt 1rja: ~Elnlel engem a családi élet bo14ogaága." Uj el'6vel fog a ·gazdálkodáshoz, glf1mölcaöst, feny6erd6i ültet,
go~dozz~ méheit~
10. A .Jasznaja-poljana1 iskola.
~lhatáÍ'oz.a, hogl a nép Illiveléeének,felvilágoeitáeának szenteli
41e"'t. Iskolát alapit Jasznaja Polj~nsbail, majd a környékbeli
t$lv'skban paraszt gyermekek számára. Nlugateur6pai utazásai. során
tanulmányozz. a Dyugati országok iskoleagyét. Pedagógiai eszmé1~
- nek terje ••téee céljáb61 ~J.sznaja faljana It cl1U1l81foly6iratot
szerkeszt. tankönyveket ir, gyermekek számára. A nevelé.ben a
'szabad eg14niség ~ kifejleeztésére, a glermekek 'alapterl1észetében l!"eJl~érdek16dés· f~lkeltésére törekszik. ..
.
=-;.,..;:ro.;:;.;;;;~:&.a-~~r--:;~~;;;...,.;
."

__

;;;;;...--:::;~i:.;r::;.;:á;;.;;I~8~i~d~e.&:.:é
ZI::.;:;.. (Kr'JlszkOJ kép e

,.

Ebben az id6ben llerf.Utfel benne egy nagl regény megirá~ának
terve. A !Háboru és béké-t', amelynek meg1rása 6riási történelmi
anyag tanulmányozását követelte, 6 év alatt l~a64=ó9/fehezte
be·
!olsztoj.
.'
551112071'0
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112 .. ,ToIAlsioj dolgo~ó~~lSb'~ábM6>

,/Repin fe81ménye~/

folsztoj titáni er6fe.~ités8el
alkoil8 müveii. ~1ndén nap, minden 6rában, önmagát legy6zve dolgozott~ - 1rJa rÓla egy kortársso
~iméletlell volt önma&'hoz~ lem ismerte a tétlenséget.- lfáradha"tatlanul Javiiotta
é* dolgozta át il'ás.it" .• máboru.4s.. béke"
egyes fejezeiei hétszereeg &, Xarenina Annáé i1senkétszeree
fogal~
masáaban maradtak fenill@Van olyan i~ása, amelynek 105 változatát
ismerjlik. -'Ahogyan az araillyat Dosással'hozzák
napvilágra,
éppen
, ugl a j6 é. j6l kifej ezeti; gondolat{)kat is,· - ,mondotta fol_zto J~'

13; BaQiia~~~~

!Klvaenko képe0/

A "HábGru é. b~ke" a IIXG S;ID al8~ negy~démek földbirtokos és para8ilzt1Cro8so rszágáról ~as 1805-7-88 külföldi háborur61 é. az
1812=e. Ronvéd6 Háboruról fesi hatalmas k$pet •.Hapoleo:cmal, az'
~nhitt, hiu, aikarekt61 ~8 hirnéwt61 el~aki~Gtt~
önmagát minden
fBl~ helyez6 uralkod6val ~~embeállitja a~ 11"6Xu~uzoToip a szerény, bölcs, n~pével asor08 kapc.ol.~ban ál16 Dagy hadTss'ri", Ugy
állit ja elénk XUiUZOTOtp mint az orosz nép megazemély.ait6jétp
aki'nem lulajdonii jelent6a'gei 'saját akarai'nak, mert 8zerinte
a történelem és a történelmi e~eménlek alkotója a nép. Inl~Dö8en
jól jellemzi Kutusov böloesBs4g4tll
éleslátáatt a llo8zkva feladá~
.át 'eldönt6,haditanács leiráaával
kapo801aio's8n~

!Ao

A tranQiák vi~azaT(}lI1ulá~aG /'$1'9~e3agin
•

p

•••
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••••

•

•••

festménye./
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A Háboru 4. b4ke bemutatja
hogyan ftJllik
le éa hGiTan Tégz{Sdik
• lapoleoD 'lt~l kesdeményezett h6d1tG háboru és az orosz náp
igazságos",
hazája fÚgge-tleneégét Tád6 háboruja. )linder!szépi 'té.
nélkll érzé,kel te,ti a'z ir6 a háboru va16ság(t, a vért", a szenvedés:', a h_a:t'lt, hatalma8, fu,!taképeket
fest Ipl. a scb,6ngrabeni,
aasztarlitsi9
bQron61 atközete~61/,
megrajzolja a "dios6séges"
- segész' Jui-6páball rettegett napoleoni hadBereg visssavollulását,
.zirn11 p1l8stuláaláto
~'

lio

8eb~sí11t .And:.re~l:1~r.~~g
találkozásae
/Paszternak
haroa nemesi caaládg a
Bo8ztOTOk" BolkolleJzkiJak, éeJ a B~~uhGTOk .életlei:rása áll. Az
4lettörl~netükben
.egnlillávul a kor minden lényeges vonása. \Az
1ró kedvelt hd.ei, Bolkonazkij Andrej h.erceg éa Pierre Bez~ov
kalBnböz6 utakon keresik a változó szociáli. környezetben az igaa=
.ágot, az emberi élet értelmé,~ 8 boldog.ágot. Pierre 1egy~ai
m~gában a fataliziIlust, lA megbékidl.'ilDelt,
a haroellenességnek
világ-,
n~zetét é•• l~rkezik adekabrizmus
forradalmi eBzméihez~ Andrajv
aki a népért, .álokért akart élni~ bel~hal a borodinoi ütközetben
,kapott eebébsG A .ebesült Andrej találkozá~át menyasszonyával Nata8'~~1, u101aó napj.itp halálát megrázó mÓdon irja le !olsztoj.
Nat.sa és

8

1 luziraol6j.7

1'~881i~1 ilfzépiÚnJabal1

",

16~~art1zánok._

'

A +&gény egy1k f6sserep16je

maga az orosz népe A hazafl,ág
érzése
egybe forrasztja a legkiilönböz5bb társadalmi oliztályokat abban
,
a pillanatban, amikor az ellemJég Oroazország földjére
lép. A par11sán-teT4keny8ég
hatalmas hullámaTágig~aper az országon. MA népháboru fi1t1ktsee egész fenyeget5 erejével fU'lslkedett· f~l. A por'
5511120/130
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t,áz6 csapatok r4saletekben eemmieitették meg a nagy had8erege~G
Ö.szeszedték asokat a lehullott leveleket, amellek magukt6l v'ltak le a francia hadsereg veszend6 fájár6l ée Qlykor bizony jól
,meg is rázták ast 8 fát",- irja Tolsztoj.
17. ICaranin. Anna éli Vrona,Wj találkozása.
/Illusmtráoi6
alarenina Annáb6l./
~
I

Q

.

,

.'

~

!~le!5tQj8qarenina
Annal' Co regényén 5 évig /187'-77/
dol1osot1
megfeszitett er6vel. A regényben a nagI irói, a .oraliata filozÓfullt, a szocialietareformátort
két probléma foalalkoztatja: '
a n~ helyzete'. családban éa a társadalomban, a nemea1 oestálT
szerepe ée kilátd..ai Oroszországban. Hc5sD~je,~Jien1n.:ÜAat eg1
magasrangu pétervári hivatalnok felee'g." ak1,~'ze,relméél'tfeláldoa mindent: családját, fiá,t férJét, társadallli p'cizici6j't."
!olBztOj elitéli Annát ••ért, mart 881áni érzelmek miatt feldult.
2 csald.dot. Szerinte a n5nek az orazá& politikai 4s "á7sadall1i'
életén kivöl kell maradnia, helle a c$aládban~aD, az 6 Dag1 kötelessége, ~áreaQalmi !'8zölgálata":a gyermek. A nc5aki ,ezt a t~r-;-,
vényt megszegi, elpusztul"fizikailag 's'er~ölceilel egyaránt.
A regén1 egyik legmegrázóbb jelenete Alul.a
találkozás. fiáva.
180 Anna éa Szerjozsa. /Illusztráci6/
-

.

.

~,

19; Anna öngyilkossága e16ttg,/Illusstráci6 aKarenina
-

,

. -

.'

-

- ..

-

. ...

.

Annáb61./

-- -

A képmut.~6 társadalom, amelyben Anna él, aagáalosságra, társadalmi számkivetett_égre itéli Annát: as arisztokrácia k1kÖZÖ8it1~
a történI megfosztja fiához való jogától, szerelmese la88an elhideSt11 t61•• JUndent elveszi t, ami 6t az élethez kötötte. "Miért
98 oltsuk ki a glerl1át, mikor már nines kit látDunk?· - aonojae
Ja ADna maga oltja el élete glérfénlü, halvánlul6 gyer11áJál: a
'vonat elé veti magát.
.
..
20; Levin •••• 6n. /Illusztráci6/

'

A ~egénl eglik alakjában, Levinben tolsztoj a maga igazságkere-

8'sének utját rajzQlja meg. LeTin a városi kultura eekidt ellenaége, esz.ánIe a patr1árehális földbirlokos rendszer, 8 töldbir=
tokos é8 paraszt eglüttmUködése szövetkezeti alapon val6 gazdálkodás formájában. Levin vértelen forradalmat akar, o8ztállelfogulteága kHv8tkezt~ben nem látja meg. szociális egyen16tlenság
n8g1 8kadál,át. ~eTin szerint az élet értelme 8 'lélekért' való
"istenes" életben, • keresztén1i szeretetben, fSnmaglUlkerkölcsi
tökéleteaité.~ben találhat6 meg. ~evin kiegyensallozott, boldog
emberrá válik, eljut ahhoz az ~ör5mteli, apara8~tQkéval kösö.
tudd.ahoz, ·amely meghozza számára a lélek békéjét. ,tr
21. ~18ztoj

a szántóf61dan. /Repin festménle 1897-b61./

LaTin a nemesi öntudatnak ugyanazt az erkölcsi krízisét élte átp
melyet a 70-es években maga folsztoj is átélt. A várossal 8zem=
ben Tolsztoj negativ d.lláspontot foglal el: vélemén18 szerint a
város iparával, tudományával,technikájával,
miivésszetévelcsak
~Z
emberek fizikai és erkölcsi elfajulásához vezeto !olsztoj pél~
.dát akart adni és felhívta a nemességet , hogy':8zaltitson az erkölcli=
5511120/130
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telenp üres, egé8zségt~len v4zo~~ élettel, t~~jenvi.8aa alapvet6
681 :t'eladatához.~.a ~~z6~azd2Big
~il{d~ megszervezéséhez
, amely a
parasztság és fold bJ.rto.ti;:;ság é rd6Kijl. t egyaránt kielégi ti.
220

To!.!,z'tojpihenés:-kÖzQ9fi_§Z~,;';J,júeno/Repin

festmény8

-

189l-b6.L,/

li 80-as években tolsztoj eljut fj nemesi olBztállyal való .sakitáshoz,-as
állam,sz
egyház, a magántulajdon
tagadásáhozé.-"églege-

sen's patriárchális, parasztság ~ldalára áll. -Szenvedélye8 kritikával támadt mindazokra~ az egyházi, társaditlmi, gazdasági intézményekre,8llelyek
8_tömeg~k leigázá.eánl) nyomorba d~ntésén, a
parasztok és k1sgazdák inségén, er6ezakon és képmutatáson alapul~
nak," - irta róla Lenin.. folazto j még.ell ismerte fe 1. h~;l 'a ka-pitalista rendszer megdöntéséhez
feltétlen,~il ~f<i.::...,'.;.:,;,if,S M f!),'-:l'~,"dalom, hanem azt tani totta, hogy wa g(j~!j~:1:. :~_·},1?~Í')'~:iil,S'?:~~~~ ~::r._~
8zakkal harooln1 ~~ II kereaztényi e ziC::JJ 'i: s ••~~ ,) tö~el~;z ~ ~;:'..;:~,é!g4;'_:,:,
tökéletesi téBé thirdette.. T::::.nitá.,~a a -;,;J~ ~;:z;'tojei~.ii.~'.;i.o~, kXH! t:}i
a tOlsztoJánusok.
.
23-

AbirJ.k'
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•
/.,-c-.
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<.<&'

'~llua~tl'ációje

a Feltámadásho'Z./

tolsztoj világúáz~~tén::;, <i;{a!,tftr,(Ll~lSát irodalmi mitTei niTell ttikrHzik •• A le'ltárTia.J,~1,u
regányéban,\I melyet 1899-ben fejezett be,
felfedi ,8 cári l,"ezeimegész tehet,,etlenságét, az állami intézmények o8ztályjellegét~_ a sokmilliós elnyomott parasz'tsQ.g szemszö=
géb61 nézve kiméletlen kl"'i'tikát mond a kapi tAli.ta 'földb1rtokoftl
államr6l, az uralkod6 oeztályokrólp
a hivatalo. egyházról, az
állsm e hü szolgájár61. Amikor a kormányzósági
bir6ságról be8zél~
b.mutatja mily fásult közönnlel viseltetnek a birák a tárgyalt
ügy lényege s még inkább a vádlottak személy,e iránt. Rávilági t
az iigyészség~ a birák karrierizmusára,
akik e1611enetelük 4rdekáben hazugságok é8 rágalmak árán ia szaporitják az elmeraszta16
_
itéleteket
(}G

G

24 .• 1 vádlo_ttako /paszternák

uilluszt,ráo16jaa
leltámadáshoz ••
/
A regény f6h6.e Nyehludov herceg arra 8 meggy6z6désre
jut, hoU
nem asok az1gazi b«nö8ök9 akik 8 börtönben ülnek, hanem ez'uralkodó oszt'lyok, maga sz ál1am1,rend~ amelynek elkerfilhetetlen.
.
következm4nl-e a bt1nözás. Az irÓ bemutatja a pclitikai vádlottakat
és 8litélteke~ i8, a nép boldogságáért kUzd6 forradalmárokat,
megmnt:ltj a Katl\1.aa .aeslova ~feltámadás,át. a hi tetlenaég 4. -ké.tségbeesés utáno _- A Fel támadásbané.
!ols.toj legtöbb mfivében kiáltó ellentmondások vannak, melyekre Lenin "Leo tolsztoj, aint az ,
orosz forradalom tükre"- Ce zaeniáli. cikkében mutat ráa • Egyfe161 8 kapitalietakizsákmánlolás
kiméletlen kritikája, a kormá~
er6szakossága1nak,
8 biráskodás
és-állami adminisztráció
komé- 4iájának leleplezé8e~ másfe161 annak esze15a hirdetéee,hogy
"ne
szállj szembe a gonosszal er6szakosan".
/

25 .• Tolsztoj

a t6nál .•/Nyesztergv

festménye

1907-b6l .•
/ '

Tolsztoj kés6 öregségéig meg6rizte csodálatos szellemi é. testi
erejéto EglSZeriien ált, 'maga hor.dott vizet, fát vágott, vipéflz~
kedé8sel f'oglalkozotta 70 éves korábaD még ügyessn korc801yázottll
'75 évee korában lterékpáro~ott9 82 4Tas korában ie pompáaan megillio háta.lovát.
5511120/1'0
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26~.;!Oa•• t1)j d. 'crk1j.

•

A DagI p~Qletár ir6val, a szocialista realizmus megalapi~6já~al,
krkiJ;)al &lakran találkozott 'foleztoj. Gorkij nau tisztelettel
,. b~ssk •• ággel irja r6la: ~Azeg~.z világ, az egáez f~lQ azeme
r~jta. lináb6l,
Indiából, -Uer1'káb61
Ilindennl1nen eleven, vibrá16 8zailalt nlulllsk felé, .z_~ lelke mindenki tiröltk~v816 lelke."

'S

21.
I.

!ol.ztoj

és Csehev.

iti. -.~~-~ágá~-.~:.j~~znaja

poljána1 kuria sajáteNOt
llultllrközvillik, ahová G:roliusorez4clee;kl1löaböz6bb v1dilte1r61 é. más
orll~&Qkb61 is özönlenek as irók, tudósok, mÜv~8zek. Olyan ir6k
ker •• ik fel, CsehOV, furgeny~v, Qorkij, Xorolenko 4. sokan mások.

ponttá

áe Kepin~

28; Toleztoj

"akor1 vendége volt az ~~6nok a n~gl.fest6~véss,Repin
1s, ak1nek a legjobb folaztoj-portrékat
kÖ8zönhetjijk. lagy számmal ke~.sték fel tud6sok, müvészek, fest6k. Igy pl. Xramszkoj, I.Ge,
.,8Bzterov, ~aszternak, 'zerov fest6müvészek,
~rugeekQj,
I1Ja
Ginsburg szoprászok, ~aDJejev, 'oldenveicer, Arenesk1j, seneszerz6k, és Kecsnikov a nagy tudós.
.
~9;-A

bál;' /Illusztráoió

a "Bál után" c. elbeszéléshez.!

19Ó3':'b~~'irt~' tolsztoj a '''Bál'
után' c ~ elbeszélését, mely az 1.
M1k16s c:ár korabe11 katona'tisztek kegyetlenség/ét, a katonákkal valÓ bánásm6d embertelens4g~t
leplezi le. Az elbeszélés larenyka
apjának két arcát mutatja be. A b2ilon mint dél;beg 'katonatisztet,
_ szeretetreméltó
társaságbeli emberi, mint.,jó ttneost, gyengéd apát
látjuk.'
",
.

'O~

!A Bál után-.

eimlap.

Ug7a~ez az emb.; a bál utáni reggelen vérfagyasztó kegyetlens'tigg,l halálr. korbáosoltatja. a szökött tatár katonát s a szánalomnak,
az emberi érzésnek egy ,szikrája sem ébred szivében.,
-ll; -Hadzs1-Kurat
. "..

...~

~

_

••.••.

",

•

_.

halála.
..,...........

~..

IVenecián

illusztráe16 ja./

.r

~ 'l904-beo befejezett Hadzs1-Jlurat c. elbeszt§lés a kaukázusi
hegy11ak6k egymás ,ellena és Oroszország elleni szabadságharcával
togralkQzik. b iré 'szembeállitja I. 1l1klóst, az európai despotát é8 &amill-t az ázs1ai despQtát -és nyi~t ,rok(j)nszenvvelraJ zol=
~a lieg áldozatuknak, Hadzs1-Mura"tnak, a báior ~allditának~, a
,
tagsetleneág harcosának képét. Az egész elbeszélés ellentmond
Iol8z~oj jelszavának, hogy ~ne küldjünk er6ssak alkalmazásával a
lenosz el.l.en.~

i§io~ll~Z~O~
,uto~~~, .~~~t~~~~" ~~s~~l i
,

~

"6G) áven át hallotta

p~~trék:.

(Meskov fes tm.

-

tolsztojszigol'll és igazságos szavát; 611aga
annyit beszélt el neldfnk az oroez életr6l, lÚnt egész többi irodalmunk együttvéveU
- mondja r6la Gorkij. tolsztoj érezte a nagy

5511120/130
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G,U'on'WitU ~ mely az iS llri, .lr.i.Tál:taáps, ;"8~$d8j.~:1$lDló4:~a:,'a' 8.1
álfal.a·h1J'detett
egyszerü 4leieazmthll 98 elvek közöti fennállt.
!8zenvede1 attól ~Z cgyen16tlenségi61
~B b6~'g161, melyben
a nyomor klh.ep~tte
tálUnk !:is nem áll módomban ezi 81 egyenl6tl$neáget'
el ttl.nte''\n1
Es az án életem titkos
lragédiája~, - irJa., 1910. ok-_
t6ber22-én
egy 6sz1 éjszaká~ a.82 éTes !o1elt~J titokban elhagyta Jasznaj a Poljáná1i
V1ikös'ben tü<il6g1ulllidásl kapott,
l1éháriynap
mulva 1910. nov~ 7=én Asztapovo állomágon=,
!melyet kás6bb r6la
neveztek alpi - meghalt.
....
.
Q

It

31;

tol.ztOj·s1rj~.

!o18~tOjt kivánsága ,s~el"int' Jasznaja polj'anában temetiák

el annak
it 8zakadéknak a szélén~ ah~l gyermekkorábant&6tvéreivel
az általános boldogság litkát megnyitó Itzöldvessz6t',kerest~.· Itt a
park mélyén kb. 1 km=?e az udvarháztél emelkedik az egyszerű,
'"
magányos sirhalom
'elette összeboru16 lombokkal, mintha a nagy
halott nyugalmát 6r1znék, tölgyek, nyárfák és hársak állnak. A
sir Jeltelen - nincs rajta sem kereszt, sem s1rk6. Csupán egy
olacscln1 domb jelzi hol pihen Lev Tolszto j.
0

~48

ToliSzt.2,J
,szobra.•

JS8znajaPoljánában
két muzeum
ahol ~olszto~ lakott,~olsltoj
nálati tá~glait 6rzi; a másikat
abban az 6<1onházában rendezté.k
toJ által tenIlta:rtott népiskola
nak ide, hog1 Ilegismerkedjonek
tép lllás.za,
a ~áboru és béke!
(

létesültg az egyik absam a házban9
életének személyes emlé~eit, haszaz irodalmi muzeumot a birtoknak
be, ahol a 60-as. években a folszmtiködött .• $zázezerek zarándokolazzal a körnlezettel, anol az orosz
sz\ileteti.

;5~folsztoJ-muz.um~
-

•.

_-

••.

-_

•.•••••.

_1

••••

o

A látogatók szeretetteljes érdekl6d4oSsel es áhitattal tanuimánloz",;
JI!!k azt a házat, amellben Tolsztoj
töob mint fél éT8zázadokon keres.itil lakott; az 6don termet» ahol 011 sok lciTáló ko:r"ársának
látoga~ását fogadta, a hi+es ~oltiTes
szobát", ahol m~Teit irlap
a~ 11"6 ldSnlyi;ál'át, as irodalmi muzeUllot, a pa~kot· és folazta j
.1r~át~·

'..

'.

l§;' !olsztoJ ....!!sgl'r 'nL~l,!~;u meúelsnt

'.

'.'

müvei.

folsztoj világiro4alai
naglsáISát Gorkij, 8 nagy prGletá:r 1r6 igy
,,11ág1 tott, meg': '!~olsit~ mélységesen neueti;
csodála tos lelj 8Saá.ggal egl~.i tette. ·lelké-oen a
!olssto~ egy egész Tilág! Aki
. magá~ó,lf) hogy ismeri hazáját,
nek.~ tolsztoj'
magyar nyelven
maglar. e1l1D,$r' ismeri, ol TSSS8.
2

KésztiIta

bonyolu.lt orOBZ lélek sajátságait ••
folaztoji nem ismeri, nem mondhatja
nem nevezheti magé.t kulturált ember.,..
megJelent aüveit minden kulturált
.

:

Fela60ktatáai
Fele16s vezető:

Jegyzetellát6
Vállalatnál
BQjkoTszky ~ajos
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