S Z E M LE
TOLSZTOJ UT СDAI
TOLSZTOJ NEVÉNEK IMFEЩ A
LISTA FELHASZNÁLÁSA ELLEN
Az amerikai imperializmus képvi seTő inek számas arra irányuló kisérlеtei, között, hogy népellenes ,és kulturaelilenes törekvés е iket a világiro dalot n nagy neveihez f ű zzék, az
'egyik legjellemz ő bb az utóbbi idő bei az úgynevezett »Tolsztoj - alap«
létesítse Arnnerikában, mely alap köré egyes fasiszta háborús bíínösök,
imperialista ügynökök és fehérgár dhsták tömörülnek, Talsztaj Leó leá nyával, A'1'ekszandrával együtt, aki
elárulta hazáját és apja nagy nevét.
Tolsztoj Leó unokái és dédunokái levelet intéztek a Pravda szerkesztóséghez; melyben szembeszáll nak az amerikai politikai gangszte rek .azon kísérleteivel, hogy Tolsztoj
Leó nagy nevével leplezzék sötét
gaztetteiket:
»Undorító -- mondja a levél —
'A'Tekszandra Tolsztojnak az a próbálkozása, hagy Tolsztoj nevét azokmak az érdekébeni használja fel, akik
ellen Tolsztoj szenvedéiyesen és iméetlenül lépett fel .. Az, kisnek
számára Talsztaj kedves, nem gy űlölheti saját népét, nem árulhatja. el
•saját hazáját. Országunkban az
egész szovjet nép ő rzi Tolsztoj örökségét.
A szovjet uralom éveiben hazár_k bam Talsztaj m űveinek 17,558.000
példányát adták el orosz nyelvem és
Szavjehrnió 59 olyan népének
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nyelv€n, melyek egy része a furadalamiig nem is volt i,rástudió. Ugy аnak kor kiadásra kerül Tolsztoj m űveinek 96 kötetnyi els ő teljes akadé miai k`adása. Ez a kiadás a szovjet
kormány különleges felügyelete meiiett készül. A .kiadványt Tolsztoj kéziratai szerint nyamj.ák s ezeken
számas kimagasló tudás dolgozik.
Tdlsztojnak a Szovjetunióban кjt
muzeumot nyitottak E muzeumokban
1,000.000 különféle tárgyat ő riznek.
melyek a nagy orosz író életéhez é ,
fűz ő dnek:
'alkotásához
ké г iratait.
könyveit,
festményeit,
m űveinok
képanyagát, a Tolsztoj és csál б djának inillajdonában volt eredeti tár gyaikat,
A szovjet kormány külön határo zata szerint ezek a muzeumok a
Szovj еt+unió Tudományos Akadémi б ján аk irányítása alatt m űködnek és
ezekben mélyreható tudományos
munka folyik. Tanu тmányozzák az
író al']kotásait és életrajzát, ő rzik és
gyűjtik mindazt, .ami Tolsztojhoz f ű z ő dik.
Moszkvában két Tolsztoj -muzeuu
van• Az egyik a Tolsztoj - otthon a
v 11'aépülettel, me léképületekkel és
nagy kerttel. Itt élt Tolsztoj 12 éven
keresztül és körülbelül' 90 művet, írt.
Mindazt, ami az íróé .éS Családjáé
volt, . az otthonban érintetlenül đrzik, Lenin személyesen :látogatta ezt
az otthont - és gondoskodott arról.
hogy nemzeti muzeumat létesítsenek
belőle, amelyben mindent úgy megő riznek, ahogyan az Tolsztoj élete
aТaіt volt.

Szemle
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Tolsztoj közpu.nti n,uze'uma egy
msük épütebben ;nyert ,elhelyezést:

a muzeumi tárgyak Tolsztoj életének
.és alkotásának fejl ő dési szakaszait
mutatják, Ezt a mu.zeumot a fas ' szta
rombolás erő sen megrarngál,ta, de a
szovjet állam 1943 -bon, mára háboru befejezése el ő tt ujjáép ' tette,
Jaszna Pof inát, amely német
megszállás alatt volt és súlyosan
megrongálódott, szintén új iáépítet ték • Jaszna Polyanán mindkét muzeumat megnyitották; a ház, amely ben Tolsztoj élt, s amelyet a német
fasiszták f é.,ig felégettek, most ismét
visszanyerte régi a аkját, -- olyan,
mint o.mуlyen Tolsztoj . életének utol Ú év ebC:1 volt.
~
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Tolsztoj ötödik muzeuma Aszto.po
vo vasútállomásorti ,van. Ott ér . ntet lenüi áll az a szoba, amelyben Tolsztoj meghalt. Az álllo ,mѓ sfő rnök egész
Ћakáházát Talszto irodalmi nwzeuniává változtatták.
Az en>berek tízezrei a Szovjetunió
mimd'en vidé.kér őL naponta Tátogatják
Tosztoj muzeumait, a szovjet emberek e szint helYeit«.
A levél végül hevesen tiltakozik
az amerükai imper aTisták és ügynö ketk ellen, akik Tolsztoj Leö nev. ć t
amerikai. gangszterek, fa siszták, gyil kosok nevéhez akarják f űzni, azoknevéhez, cikik négereket lincselnek,
e1fojtják a. 'demokráciát, ak'k ellen-ségei a szabadságszeret ő népeknek..
'V. C1..
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