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Ivan Iljics halálát munkatársai a hírlapból tudták meg, 

akik a haláleset hatásait várták. 

Praszkovja Fjodorovna 

Golovina megtört 

szívvel tudatja 

hozzátartozóival és 

ismerőseivel, hogy 

szeretett férje, Ivan 

Iljics Golovin, 

törvényszéki bíró, 1882. 

február 4-én elhunyt. 

Temetés pénteken, déli 

egy órakor. 



Pjotr Ivanovics, aki egykor osztálytársa volt Ivan 

Iljicsnek elment a gyászoló családhoz, hogy tiszteletét 

tegye. 



Ivan Iljics életének bemutatása kezdődik el 

(születésétől), amelyben kiderül, hogy milyen családból 

származik és milyen a jelleme. 



Munkájában kifogástalan volt, később megházasodott, 

de ő inkább a hivatalba helyezte át élete súlypontját, 

kevés időt töltött el a családjával. 

HIVATAL CSALÁD 



Feleségével már 16 éve élt együtt, amikor fizetéséből 

nem tudott megélni, így takarékosságból felesége 

öccséhez mentek le vidékre. 



Új állást kapott és új lakást vett, amelynek a felújítása 

élete központi kérdésévé vált és boldoggá tette őt, habár 

az oldalát beverte, amikor rosszul lépett, feleségével a 

viszonya átmenetileg rendeződött. 



Úgy érezte, hogy beteg, egyre fokozódtak a tünetei és 

emiatt sajnálta magát ráadásul családtagjai sem 

foglalkoztak vele és nem sajnálták őt. 



Orvosokhoz ment el, akik orvosságot írtak fel neki, és 

az lett a fő foglalkozása, hogy pontosan követte az 

előírásaikat, de fájdalma nem enyhült. 



Sógora meglátogatta a családot és megdöbbent Ivan 

Iljics állapotán, amit a feleséggel meg is osztott és ezt a 

beszélgetést kihallgatta Ivan Iljics. 



Állapota hullámzó volt, újabb orvost keresett fel, 

felesége kedvesebb volt vele, de teljesen elkeseredett 

volt, hogy meg fog halni. 



Megpróbált nem a betegségére gondolni, felidézte régi 

érzéseit és gondolatait. 



Társai megdöbbentek a tárgyaláson, amit Ivan Iljics 

vezetett, mert rengeteget hibázott és belezavarodott, 

pedig ez nem volt rá jellemző. 



Ivan Iljics is tudta, hogy léte már csak annyiból érdekes 

másoknak, hogy mikor adja át a helyét, mikor szabadítja 

fel másokat a teher alól illetve ő saját maga mikor 

szabadul meg a szenvedéstől. 



Ópiumot és morfiumot szedett szenvedése ellen, csak 

Geraszim az inas értette meg őt. 



Pjotr, a lakáj reggel bement hozzá és egy újabb orvos 

vizsgálta meg. 



Családja este színházba ment, (amelyet ő talált ki még 

anno) előtte elköszöntek tőle, de ez az egész egy kínos 

csöndbe torkollott. 



Sírni kezdett Ivan Iljics a tehetetlensége, magánya, 

kegyetlensége miatt. 



Nem értette, hogy mit tett rosszul az életében, folyton az 

életén gondolkozott. 



Újabb két hét telt el, hangulatai változtak, hol 

kétségbeesett volt, hol reménykedett és állapota sokat 

romlott, már fel sem tudott kelni. 



Már csak a múltban élt, eddig úgy idézte fel a múltját, 

hogy legtávolabbról kezdte, de most már a közelmúlttal 

kezdődött és egyre távolabbi emlékekre gondolt vissza.  



Petriscsev hivatalosan is megkérte lányuk kezét (Liza), 

meg szerették volna osztani ezt az örömöt Ivan Iljiccsel, 

de ő kiküldte őket. 



Ivan Iljicset nem csak a fizikai szenvedés gyötörte, 

hanem erkölcsi is, úgy érezte, hogy mégsem úgy élt, 

ahogyan kellett volna. 



Három napig üvöltött és úgy érezte, hogy egy fekete 

zsákba gyömöszkölik be. 



Fia bement hozzá elbúcsúzni és Ivan Iljics megsajnálta 

őt, végül megvilágosodott, hogy eddig mi volt az ami 

kínozta őt. 


