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Az orosz irodalomnak kiemelkedő nagysága, regényeinek nagy 

részét megfilmesítették.  

 

Úgy gondolom, hogy az erkölcsi világszemléletéről, a 

tolsztojánizmusról is muszáj pár szót ejteni. 

Gondolatai nyomon követhetők regényeiben és elbeszéléseiben. Azt 

vallja, hogy tiszta emberség hordozói csupán a parasztok és a 

gyermekek. Tolsztoj szerint az embereknek maguknak kell 

megjavulniuk, tökéletesedniük, s szeretettel illetve szánalommal 

lenniük a többi ember iránt. 

 

Nekem a kedvenc íróim közé tartozik, nagyon szeretem a regényeit, 

és az életrajza olvasgatása is örömmel tölt el. 
 



A könyv 
 

„A boldog családok mind hasonlók egymáshoz, minden boldogtalan család a 

maga módján az.”– Az Anna Karenina első mondata Németh László 

fordításában. 

 

A történet fő szálaként Anna Karenina életével ismerkedhetünk meg, aki egy 

férjes asszony, és szerelmes lesz egy fiatal arisztokratába. Otthagyja férjét, s 

szerelme után megy. Sok mindenen megy keresztül. A mű végén Anna öngyilkos 

lesz, szerelme miatt. A sokszor emlegetett fiatal férfi, Vronszkij pedig katonának 

áll, és katonaként is hal meg. 

 

Véleményem szerint  gyönyörű és megrázó a történet. Nagyon szeretem, ahogy 

Tolsztoj párbeszédekkel és monológokkal írja le a történéseket. A romantikus 

részek kiválóan illeszkednek egymáshoz a műben. Tolsztoj rendkívül jól 

használja a regényírói módszereket is, emiatt nagyon élvezhető az egész 

alkotás. 

 
 



A film 
 
Ezt a szerelmes regényt sokszor megfilmesítették, tudomásom szerint pontosan 

hatszor. Ezek közül a kedvencem az 1997-ben készült film. Bernard Rose rendezte. 

Itt szerettem volna kitérni az első diámon látható képre, ami Sophie Marceau-t 

ábrázolja. Ő játszotta ebben a filmben a főhősnőt,  szerintem remekül,  nagyon jól 

formázta meg a karaktert.  Mikor olvastam a művet, én teljesen így képzeltem el 

Annát.  



Az én példányom 
 
Ezt a könyvet, amit én olvastam, 1984-ben adta ki az Európa Könyvkiadó. 

Németh László fordította, és Sőtér István írta az utószót. „A világirodalom 

klasszikusai‟ sorozatba tartozik. Tartalmilag regény kategóriába sorolható. 

Anna Karenina/Lev Tolsztoj.- Bp.: Európa Könyvkiadó, 1984.-1096p. 



Kedvenc idézeteim  
 
„Harc a létért és gyűlölet, ez az, ami az embereket összefűzi.” 

 

„A fő az, hogy az embernek, mialatt dolgozik, meglegyen a föltétlen meggyőződése, 

hogy amit csinál, nem hal meg vele, lesz utódja.” 

 

„Megmenteni csak az olyan embert lehet, aki nem akar elpusztulni.” 

 

„A tettetés, bármiféle, megcsalhatja a legokosabb, legélesebb eszű embert; de 

akármilyen művészien leplezik, a legkorlátoltabb gyerek is fölismeri és elfordul tőle.” 

 

„Ha nem szeret, csak kötelességből jó, gyöngéd hozzám, és amit én 

akarok, az nem lesz meg - ezerszer rosszabb, mint a harag. Az a pokol! 

És most ez van. Már réges-rég nem szeret. S ahol a szerelem véget ér, 

ott kezdődik a gyűlölet.„ 



Ajánlom 
 

Mindenképp meg kell említenem még pár művet, hiszen Tolsztojnak nagyon sok 

értékes könyve maradt fent.  

1,Háború és béke 
Háború és béke/Lev Tolsztoj.- Bp.: Európa Könyvkiadó, 2005.-1660p 

„Az emberek jövője és a magad sorsa titok - így kell lennie; de élj úgy, hogy 

mindig kész légy mindenre.” 

 

2, Ivan Iljics halála 
Ivan Iljics halála/Lev Tolsztoj.- Bp.: Európa Könyvkiadó, 2008.-382p 

„Voltak percei, hosszas szenvedések után, amikor azt kívánta a legjobban - 

bármennyire is szégyellte önmagának megvallani- hogy úgy sajnálja valaki, mint 

egy nagy gyermeket. Azt kívánta, hogy cirógassák, csókolgassák, könnyeket 

hullassanak fölötte, mint ahogyan gyermekeket becéznek, vigasztalnak. Tudta, 

hogy tekintélyes bíró, hogy a szakálla őszbe vegyült, és ezért mindez lehetetlen, 

de mégis kívánta.“ 
 
 



Szerintem mindenképp megéri elolvasni  az Anna Kareninát, mert  igényes munka egy 
fantasztikus írótól. Nagyon élvezhető regény, nincs benne egy unalmas pillanat sem. 
 
 

„Ha az ember a halálra gondol, az élet varázsa megfogy, de nyugodtabb lesz.” 
 
 
 
 

Köszönöm a figyelmet!  
Berki Boglárka 9/D 


