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ELSŐ RESZ. 

I. 

— Nos, berezeg, Gcnua és Lucca immár nem egye
bek, mint a Bonaparte-család jószágai. Nem, előre is 
figyelmeztetem, ha nem azzal a hírrel jön, hogy hábo
rúnk lesz, ha még mindig megengedi magának azt, hogy 
ennek az antikrisztusnak (igazán már magam is kez
dem hinni, hogy csakugyan az), minden alávalóságát és 
rémtetteit védelmezze, — többé nem ismerem önt, és öu 
nekem többé nem ht'iséges rabom, mint a hogy' mondani 
szokta. No, de azért Isten hozta, Isten hozta. Látom, 
hogy szinte megijedt tőlem, foglaljon helyet és beszéljen. 

így szólott az 1805. év júliusában Scherer Pav-
lovna Anna, Fcdorovna Mária császárnő ösmert udvar
hölgye és bizalmasa, a mint az előkelő és tekintélyes 
Vaszilij herczeget, a ki elsőnek érkezett az estélyre, üd
vözölte. Pavlovna Anna pár nap óta köhögött, vagy mint 
ö mondotta, — grippeje volt (a grippe még új szó volt 
akkor, a melyet csak kevesen használtak). A délelőtt fo
lyamán egy inas által szétküldött meghívók, minden 
megkülönböztetés nélkül, mind így szóltak: 

„Ha önnek, gróf (vagy herczeg), nem akad oko
sabb dolga, s ha nem ijeszti meg nagyon is az a kilátás, 
hogy egy szegény betegnél töltse az estét, úgy nagyon 
fogok örülni, ha ma este hét és kilencz óra közt ma
gamnál láthatom. Scherer Anna." 
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Oh! Milyen kegyetlen megrohanás, — felelt szé
les ábrázatának derült kifejezésével a belépő herczeg, a 
ki hímzett és érdemkeresztekkel díszített udvari egyen
ruhát és harisnyába bujtatott lábain félezipőt viselt, s a 
kit ez a fogadtatás legkevésbbé sem hozott zavarba. 

A herczeg azon a mesterkélt franczia nyelven be
szélt, a melyen nagyapáink nemcsak beszéltek, hanem 
gondolkoztak is, és még hozzá azzal a halk és vállvere
gető hanghordozással, a melylyel az előkelő világ és az 
udvar körében megvénült, tekintélyes emberek szok
tak beszélni. Odament Pavlovna Annához, illatsze
rekkel behintett fényes és kopasz fejét odadugván az 
orra alá, kezet csókolt neki és nyugodtan leült a pam
lagra. 

— Mindenekelőtt mondja meg, hogy' szolgál az 
egészsége? Nyugtassa meg barátját, — szólalt meg 
a nélkül, hogy a hangját megváltoztatta volna és olyan 
modorban, a melyben a köteles udvariasság és részvét 
mögül nyíltan kikandikált az egykedvűség, sőt a gúny is. 

— Hogy ' lehessen az ember egészséges, mikor a 
lelke szenved? Lehetséges-e mostanság nyugodtnak 
lenni, ha csak egy mákszemnyi érzés van is az ember
ben? — szólott Pavlovna Anna. — Remélem, egész este 
nálam marad? 

— És az angol nagykövet ünnepe? Ma szerda van. 
Legalább meg kell mutatnom magamat ott is, — felelt 
a herczeg. — Eljön értem a leányom és elvisz magával. 

— Azt hittem, hogy a mai ünnepet elhalasztották. 
Igazán mondom, ezek az örökös ünnepélyek és tűzijáté
kok kezdenek már kiállhatatlanok lenni. 

Ha tudták volna, hogy ön úgy akarja, bizo
nyára elhalasztották volna, — szólott a herczeg, a ki. 
mint a felhúzott óra, immár puszta megszokásból i> 
csupa olyat mondott, a mit nem is akart, hogy elhigyjc-
nck neki. 

— Jaj! Ne kínozzon már. Nos, hogy' Ítélik meg No-
voszylczov táviratát? Ün mindent tud. 

— Hogy ' is mondjam csak? - szólott a herczeg 
hideg és unatkozó hangon. - - Hogy ' ítélik meg? Azt 



mondják, hogy Bonaparte fölégette a hajóit, mi pedig, 
úgy tetszik, most kezdjük fölégetni a magunkéit. 

Vaszilij herczeg mindig lomhán beszélt, mint a 
hogy' a színész szokta valami ócska darabban a szere
pét ledarálni. Scherer Pavlovna Anna, ellenkezőleg, 
negyven éve ellenére is, tele volt elevenséggel és föl-
buzdulással. 

A rajongás szinte jellemző sajátságává lett társa
dalmi állásának, s néha, olyankor is, a mikor nem akart, 
rajongóvá lett, pusztán csak azért, hogy azoknak az 
embereknek a várakozását, a kik öt ismerték, kielégítse. 
Az a tartózkodó mosoly, mely állandóan ott játszadozott 
Pavlovna Anna arczán, bárha nem illett is fonnyadó 
arczvonásaihoz, mégis, mint az elkényeztetett gyerme
keknél tapasztalható, tanuságot tett róla, hogy állandóan 
tudatában van annak a kedves fogyatkozásnak, a mely
től nem akar, nem tud és nem is tartja szükségesnek 
megjavulni. 

A politikai eseményekről folytatott beszélgetés kö
zepett Pavlovna Anna egyszerre fölpattant. 

— Eh, ne beszéljen nekem Ausztriáról! Lehet, hogy 
nem értek hozzá, de Ausztria soha sem akarta és most 
sem akarja a háborút. Ausztria elárul bennünket. Orosz
országnak egyedül kell Európa megmentőjének lenni. A 
mi jóltevőnk ismeri az ő magasztos hivatását és hű is 
marad hozzá. íme, ez az egyetlen, a miben én hiszek. 
A mi jó és csodálatos uralkodónkra a világ legnagysze
rűbb szerepe vár, s őt, a ki olyan erényes és olyan derék, 
nem fogja elhagyni az Isten, s így meg is fog tudni felelni 
annak a hivatásának, hogy a forradalom hydráját, mely 
ennek a gyilkosnak és gonosztevőnek a személyében 
most még szörnyűségesebbnek látszik, elpusztítsa. Ne
künk egyedül keli ezt a vértanút a vérünkkel meg
váltani. Ugyan kire másra számíthatnánk, azt kérdeni 
öntől? Anglia, az ö üzleti szellemével nem érti és nem 
is értheti meg Alexander császár lelkének a fennköltsé-
gét. Megtagadta azt, hogy Máltát kiürítse. Minden áron 
valami hátsó gondolatot keres és akar felfödözni a mi 
cselekedeteinkben. Mit mondtak az angolok Novoszyl -
ezovnak? . . Semmit.. Nem értették meg, képtelenek 



voltak megérteni a mi császárunk önmegtagadását, a ki 
semmit sem akar magamagáért, hanem mindent csak a 
világ jóvoltáért. Es vájjon mit ígértek? Semmit. Még 
a mit megígértek, azt sem fogják megtartani! Porosz
ország már kijelentette, hogy Napóleon legyőzhetetlen, 
s hogy egész Európa sem tehet ellene semmit . . . Es én 
se Hardenberg, se Haugvitz egyetlen szavában sem hi
szek. Poroszországnak ez a hírhedt semlegessége nem 
egyéb, mint kclepcze. En egyedül csak az Istenben, és 
a mi császárunk magasztos hivatásában hiszek. Ö fogja 
Európát megmenteni! . . . — Egyszerre elhallgatott és 
gúnyosan mosolygott a hevességén. 

— En azt hiszem, — szólott a herczeg mosolyogva, 
— ha a mi kedves Vinczengerodénk helyett önt küldték 
volna ki, ön egy csapásra megszerezte volna a porosz 
király hozzájárulását, ön olyan ékesszóló. Nctn adna egy 
csésze teát? 

— Tüstént adok. Igaz, - tette hozzá, ismét lecsilla
podván, — ma két nagyon érdekes ember lesz nálam: 
Mortemare vicomte, a ki a Rohan-ok révén rokonságban 
van a Montmorency-akkal, Erancziaország egyik leg
előkelőbb családjával. Ez is egy a derék és igazi emi
gránsok közül. Azután Morieau abbé, hiszen ismeri 
ezt a mélységes elmét? Az uralkodó is fogadta. Hiszen 
tudja? 

— Á á ! Nagyon fogok örülni, — mondotta a her
czeg. — Mondja csak, — tette hozzá hanyagul s mintha 
csak most jutott volna az eszébe, pedig az, a mit kér
dezett, látogatásának voltaképpen legfőbb czélja volt; 
— igaz-e, hogy az özvegy császárné azt kívánja, hogy 
Eunke bárót nevezzék ki Bécsbe, első titkárnak? Ez a 
báró, a mint hallom, valami teljesen jelentéktelen egyé
niség. - Vaszilij herczeg ugyanis ezt az állást, a melyet 
Fedorovna Mária császárné közvetítésével a báró szá
mára iparkodtak megszerezni, a fiának szánta. 

Pavlovna Anna, mintegy annak jeléül, hogy azt, 
hogy a császárné mit akar, hogy mit szándékozik tenni, 
sem ő, se más nem tudhatja, szinte egészen behunyta a 
szemét. 

— Funke bárót, — mondotta szomorú és száraz 



hangon, — a húga ajánlotta az anya-császárnénak. — 
Alikor Pavlovna Anna a császárné nevet kiejtette, a 
szomorúsággal vegyes odaadásnak és tiszteletnek mély-
és őszinte kifejezése ült ki az arczára, a mi mindany-
nyiszor ismétlődött, valahányszor beszédközben feje
delmi pártfogóját említette. Hozzátette, hogy 0 Fensége 
nagy tiszteletet kegyeskedett mutatni Funke báró iránt, 
s megint a szomorúság fátyola borúit a tekintetére. 

A herczeg egykedvűen elhallgatott. Pavlovna 
Anna veleszületett udvari és női ügyességével és ta-
pintatával egyrészről fricskát akart adni a berezegnek 
azért, hogy egy a császárné által ajánlott egyéniségről 
így merészkedett nyilatkozni, másrészt pedig meg is 
akarta öt nyugtatni. 

— Igaz ni, a családjáról szólva, — mondotta, — 
tudja-e, hogy az ön leányától, azóta, hogy a világba jár, 
az egész társaság el van ragadtatva. Olyan gyönyörűnek 
találják, mint a napot. 

A herczeg tisztelete és elösmerése jeléül meghaj
totta magát. 

— Sokszor elgondolom, — folytatta Pavlovna 
Anna, pillanatnyi hallgatás után, s közelebb húzódván 
a herczeghez, szelíden rámosolygott, ezzel akarván je
lezni, hogy a politikai és világi beszélgetéseknek vége, s 
most a bizalmas természetűek kezdődnek: — sokszor 
elgondolom, hogy milyen igazságtalanul oszlik meg oly
kor az élet boldogsága. Miért adott önnek a sors két 
ilyen pompás (Anatolet, a legfiatalabbat kivéve, a kit 
nem szeretek, — vetette közbe határozottan, a szemöldö
keit föfrántva), ilyen bájos gyermeket? Mikor ön, igazán, 
a legkevésbbé becsiili meg, s így nem is érdemli meg 
őket. 

Fzzel az elragadtatás mosolyára nyíltak az ajkai. 
— Mitévő legyek? Lavater azt mondta volna, hogy 

hiányzik az arczomról a szülői szeretet vonala, — mon
dotta a herczeg. 

— Hagyjuk a tréfát, fin komolyan akartam önnel 
beszélni. Tudja, én éppenséggel nem vagyok megelé
gedve a kisebbik fiával. Köztünk maradjon (az arcza 



szomorú kifejezést öltött) szóba került a minap 0 Fen
sége előtt, s mindenki csak sajnáka önt . . . 

A herczeg nem felelt, de Pavlovna Anna néma és 
jelentőségteljes pillantást vetett rá, és várta a választ. 
Vaszilij herczeg összeránczolta a homlokát. 

— De hát mit gondol, hogy tennem kellene! — szó
lalt meg végre. — Hiszen tudja, hogy a nevelésük terén 
megtettem mindent, a mit egy apa csak tehet és mind a 
ketten rosszul sikerültek. Hyppolit legalább csöndes bo
lond, de Anatole még hozzá vad is. Ez az egy különbség 
van köztük, — mondotta, s a szokottnál természetellene
sebben és mesterkéltebben mosolygott, miközben az 
ajkai körül támadt ránezokban különösen élesen kidom
borodott valami váratlanul nyers és kellemetlen vonás. 

— Miért is születnek az olyan embernek gyerme
kei, mint ön? Ha nem volna az apjuk, most sem
miféle szemrehányást se tehetnék önnek, — szólott Pav 
lovna Anna, s eltűnődve felemelte a szemeit. 

— Én az ön hűséges rabszolgája vagyok, s ön előtt 
nyíltan bevallhatom: a gyermekeim csak terhei az éle
temnek. Nem mondhatok mást, mint hogy ez rajtam 
kereszt. De hát mitévő legyek? . . . — Elhallgatott s 
egy kézmozdulattal fejezte ki kegyetlen sorsában való 
megnyugvását. Pavlovna Anna gondolatokba merült. 

— ö n még soha se gondolt arra, hogy eltévelyedett 
fiát, Anatole-t megházasítsa. Azt szokták mondani, — 
folytatta, — hogy a vénlányoknak rögeszméje a háza-
sítás. Én ugyan még nem érzem magamban ezt a gyön
geséget, de azért van készletben egy kicsikém, a ki na
gyon boldogtalanul él az apjával, a mi kis rokonunk... 
Bolkonszkája herczegnő. — Vaszilij herczeg nem felelt, 
bár a felfogásnak és az ítéletnek, a világfiaknál szokásos 
gyorsaságával, fejének egyetlen biczczentésével elárulta, 
hogy megfontolás tárgyává tette ezt a közlést. 

— De, tudja-e, hogy ez az Anatole nekem évente 
40.000 rubelembe kerül, — mondotta, szemlátomást nem 
lévén képes szomorú gondolatmenetét feltartóztatni. El
hallgatott. — Mi lesz öt esztendő múlva, ha ez továbbra 
is így tart?Ime az apaság előnyei. És aztán gazdag ez 
az ön herczegnöje? 



- A z apja nagyon gazdag és fukar. Falun lakik. 
Tudja, az az ösmert Bolkonszkij herczeg, a ki még a 
megboldogult császár idejében nyugalomba vonult, s a 
kit általában csak „porosz kirá!y"-nak hivtak. Rend
kívül okos ember, de kissé nehézkes, teli furcsaságokkal. 
Szegény kis herczegnö, nagyon boldogtalan. Van egy 
bátyja, az, a ki nemrég Meinen Lizát nőül vette, s a ki 
most Kutuzov segédtisztje. Itt lesz ma ő is. 

— Hallgasson ide, kedves Anetté, — szólott a her
czeg, s egyszerre megfogván Pavlovna Anna kezét, 
valahogyan elkezdte lefelé szorítani. — Üsse nyélbe ezt 
a dolgot, s én örökre az ön leghűségesebb rabszolgája 
maradok, örökre (rapszolgája, mint a hogy az én szta-
rosztám a jelentéseket aláírja: legásztosabb rapszol
gája). Jó családból való és gazdag. Ez minden, a mire 
nekem szükségem van. 

És azokkal a szabad, bizalmas és kecses mozdula
tokkal, a melyek őt másoktól megkülönböztették, meg
fogta, megcsókolta és megrázta az udvarhölgy kezét, 
a levegőbe intett vcic és félrcpillantva belevetette magát 
egy karosszékbe. 

— Várjon csak, — szólott Pavlovna Anna eltű
nődve. — Még ma beszélek Lizával, (a fiatal Bolkonszkij 
feleségével). És lehet, hogy nyélbe is ütöm a dolgot. A z 
ön családjában kezdek el beletanulni a vénlányok mes
terségébe. 

II. 

Lassankint kezdett megtelni Pavlovna Anna fo-
xadó-szobája. Ott volt Pétervár legelőkelőbb világa, 
csupán jellemre és korra nézve különböző, de a társaság 
szempontjából, a melyben valamennyien éltek, hason
szőrű emberek; ott volt Vaszilij herczeg leánya, a szép
séges Elen, a ki az apjáért jött, hogy vele együtt el
menjen a nagykövet ünnepélyére. Báli ruhában és udvar
hölgyeket megillető díszben volt. Ott volt a kis Bol
konszkij herczegné, a kit Pétervár legbájosabb asszo-



nyának ösmertek. Csak a múlt télen ment férjhez, s 
mostanában áldott állapotára való tekintettel nem járt a 
nagy világba, de kisebb estélyeken azért megjelent. 
Ott volt Vaszilij herczeg fia, Hyppolit herczeg Morte-
mare-al, a kit ö mutatott be a társaságnak, Moricau abbé 
és még sokan mások is. 

— Nem látta, de tán nem is ösmeri még a néné
met? — szólott Pavlovna Anna az érkező vendégekhez 
és nagy komolyan odavezette őket egy takaros szalagok
kal ékes, alacsonytermetíi öregasszonyhoz, a ki, a mint 
a vendégek érkezni kezdtek, legott kibiczegett a szom
széd szobából, bemutatta őket neki, majd szemeit a ven
dégekről lassan a nénjére emelvén, tovább ment. A ven
dégek valamennyien végig csinálták a nénike üdvözlésé
nek a szertartását, a kit senki sem ismert, a ki iránt 
senki sem érdeklődött, s a ki voltaképpen senkinek se 
kellett. Pavlovna Anna szomorú és ünnepélyes érdek
lődéssel figyelte az üdvözléseket, s úgy magában meg 
volt velük elégedve. A nagynéni ugyanazokkal a kifeje
zésekkel beszélt minden vendégnek az ő és a maga. 
nemkülönben Ö Fensége egészségéről, a mely, istennek 
hála, ma sokkal jobb, rnint volt eddig. Mindazok, a kik 
elébe járultak, a nélkül, hogy — puszta illedelemből, — 
valami nagy sietséget árultak volna el, a teljesített sú
lyos kötelesség okozta megkönnyebbülés érzésével 
mentek el az öreg asszony mellől, hogy azután egész 
este többé feléje sem nézzenek. 

A fiatal Bolkonszkája berezegné, egy aranynyal ki
varrott bársonyzacskóban kézimunkát is hozott magá
val. Csinos, alig észrevehetően feketéllő pehclylyel sze
gélyezett felső ajka valamivel kurtább volt a fogainál, 
de annál kedvesebb volt, mikor kinyílt, s tán még ked
vesebb, mikor széthúzódott és ráborult az alsóra. Mint a 
minden tekintetben elragadó nőknél rendesen lenni szo
kott, éppen ez a kis fogyatkozása, — felső ajkának kur
tasága és félig nyitott szája, — volt az, a mi legfőbb és 
különleges szépségének látszott. Mindenki örömmel nézte 
az elevenségtől és egészségtől duzzadó fiatal anyát, a 
ki oly könnyedén viselte az állapotát. A z öregeknek s a 
komoran unatkozó fiataloknak is, ha ránéztek, úgy tet-



szett, hogy a mint egy darabig körülötte vannak és vele 
beszélgetnek, legott hozzá hasonlókká lesznek. A ki 
csak beszélt vele, és minden szavánál látta derült moso
lyát és csillogó fehér fogait, melyek szüntelenül láthatók 
voltak, azt hitte magáról, hogy ma különösen szere
tetreméltó. És nem volt ott senki, a ki ne ezt hitte volna 
magáról. 

A kis berezegné, kezében a munka-zacskójával, 
mosolyogva, apró és gyors léptekkel megkerülte az asz
talt, s vidáman megigazítván a ruháját, leült a pamlagra, 
az ezüst szamovár mellé, mintha csak mindaz, a mit cse
lekedett, neki és mindazoknak, a kik körülötte vannak, 
mulatság volna. 

— A kézimunkámat is elhoztam, — mondotta egy
szerre valamennyiüknek, miközben a reticulc-jét bonto
gatta. —- Vigyázzon, Anetté, ne csináljon rossz tréfákat 
velem, — fordult oda a ház úrnőjéhez. — Azt írta ne
kem, hogy ma egészen szíikkörfi estély lesz önnél. Lát
hatja, milyen egyszerűen vagyok öltözve. 

És széttárta a karjait, hogy csipkékkel díszített, 
választékos, szürke ruháját megmutassa, mely a keble 
alatt széles szalaggal volt átkötve. 

— Legyen nyugodt, azért valamennyiünk között 
még mindig maga lesz a legszebb, — felelt Pavlovna 
Anna. 

— Azt tudja, hogy az uram elhagy engem, — foly
tatta ugyanolyan hangon egy tábornokhoz fordulva, — 
s egyenesen megy neki a halálnak. Mondja csak, mire 
való ez a gyalázatos háború, — szólt oda Vaszilij her-
czegnek s be se várván a válaszát, odafordult a herczeg 
leányához, a szép Elenhez. 

— Milyen bájos egy teremtés ez a kis berezegné! 
' — jegyezte meg Vaszilij herczeg halkan Pavlovna 

Annának. 
Kevéssel a kis berezegné után, kurtára nyírt hajjal, 

szemüveggel, az akkori divat szerint világos nadrágban, 
magas ingfodorral és fahéjszínü frakkban egy jól meg
termett és köpezös fiatal einber lépett a terembe. Ez u 
köpezös fiatal ember egy Jekaterina korabeli híres mág-



násnak, Bezuchij grófnak, a ki most Moszkvában halálos 
ágyán feküdt, volt a törvénytelen fia. Még nem volt 
állása sehol, csak nemrég érkezett vissza külföldről, a 
hol nevelkedett, s most először volt társaságban. Pav
lovna Anna olyan meghajlással üdvözölte őt, a minővel 
szalonjának a legalsóbb rangfokozathoz tartozó látoga
tóit szokta. De ennek a legalacsonyabb fokú üdvözlés
nek ellenére is, a belépő Pierre láttára valami olyan 
nyugtalanság és rémület ült ki Pavlovna Anna arczára, 
a minő akkor szokott az ember arczán megjelenni, ha 
valami iromba, vagy a helyhez éppenséggel nem illő dol
got lát. Bár Pierre csakugyan nagyobb volt valamivel 
a szobában levő többi férfiaknál, ez a rémület mégis 
csak arra az okos és egyúttal félénk, fürkésző és ter
mészetes pillantásra vonatkozhatott, a mely őt ebben a 
szalonban mindenki mástól megkülönböztette. 

— Nagyon kedves öntől, monsieur Pierre, hogy 
eljött egy szegény beteget meglátogatni, — mondotta 
neki Pavlovna Anna s egy pillantást váltott a nénjével, 
a kihez őt is odavezette. Pierre pár érthetetlen szót mor
mogott, majd tovább fürkészett valamit a szemeivel, 
örömteljesen és vidáman mosolyogva, mint valami bi
zalmas ismerősét üdvözölte a kis herczegnét és odalé
pett a nagynénihez. Pavlovna Anna rémülete nem volt 
alaptalan, mert Pierre a nélkül, hogy a néninek ö Fen
sége egészségi állapotáról szóló mondókáját végighall
gatta volna, a faképnél hagyta őt. Pavlovna Anna meg
rémült, s a következő szavakkal állta útját: — Nem ös-
meri Morieau abbét? Rendkívül érdekes ember . . . — 
tette hozzá. 

— Igen, hallottam valamit az örök békére vonat
kozó tervéről, s ez igazán rendkívül érdekes, de aligha 
megvalósítható . . . 

— Azt hiszi? — kérdezte Pavlovna Anna, csak 
hogy éppen mondjon valamit, s megint visszatérjen házi
asszonyi teendőihez, de Pierre ekkorra már egy ujabb 
illetlenséget követett el. A z imént otthagyta a nagynénit, 
a nélkül, hogy őt végighallgatta volna, most meg a fe
csegésével tartóztatta a ház úrnőjét, a kinek máshova 
kellett volna mennie. Lehorgasztotta a fejét és hatalmas 



lábait szétterpesztve, elkezdte Pavlovna Anna előtt ki
fejteni, hogy miért gondolja, hogy az abbé terve puszta 
chimaera. 

— Majd később beszélünk róla, — mondotta P a v 
lovna Anna mosolyogva. 

Miután a fiatal embert, a kiben oly kevés volt a 
savoir vivre, a nyakáról lerázta, visszatért háziasszonyi 
teendőihez s buzgón hallgatózott és nézegetett idestova, 
mindenkor készen állván arra, hogy segélyt nyújtson 
azon a ponton, a hol a társalgás fönnakadt. Valamint egy 
szövőműhely tulajdonosa, miután a munkásait elhe
lyezte, körüljárja a műhelyt, s ha valahol egy mozdulat
lan orsót lát, vagy valami szokatlan, nyikorgó, vagy na
gyon is hangos hangot hall, legott odasiet, hogy az orsót 
megindítsa, vagy megállítsa: úgy Pavlovna Anna is a 
szalonjában sétálgatván, legott odasietett egy-egy elné
mult, vagy nagyon is sokat beszélő csoporthoz, s egy-
egy szóval vagy egy-egy helycserével megint vissza
zökkentette a rakonczátlan beszélő-gépet egyenletes és 
illedelmes menetébe. De még eme gondok közepett is 
észrevehető volt rajta az a rémület, melyet Pierre tá
masztott benne. Aggodalmasan nézett rá, a mint oda
ment, hogy hallja, mit beszélnek Mortemare körül, majd 
meg egy másik csoporthoz csatlakozott, a hol az abbé 
beszélt. Pierre-re nézve, a ki külföldön nevelkedett, P a v 
lovna Annának ez az estélye volt az első, a melyet 
Oroszországban látott. Tudta, hogy itt együtt van Péter
vár egész értelmisége, s mint a gyermeknek a játékos
boltban, szinte elkápráztak a szemei. Folyton attól tar
tott, hogy elszalaszt valami okos beszédet, a mit pedig 
hallhatott volna. A mint az itt egybegyűltek önbizalom
mal teljes és előkelő arczkifejezését nézte, állandóan 
valami rendkívüli bölcseséget várt tőlük. Végre oda
lépett Morieau-hoz. A társalgás érdekesnek látszott 
előtte, s megállt, csak alkalomra várván, hogy, mint ezt 
a fiatal emberek szeretik, a maga véleményét is elmond
hassa. 



III. 

Pavlovna Anna cstélye elérte a tetőpontot. Minden 
oldalról egyenletesen és szünet nélkül peregtek az orsók. 
A nagynénin kívül, a ki mellett csak egy sovány és ki
sírt arezú és ebből a fényes társaságból kissé kirívó, él
tesebb hölgy ült, az egész társaság három csoportra sza
kadt. A z egyik, jobbára férfiakból álló csoportnak 
az abbé volt a központja; a másik, fiatalokból álló 
csoport Vaszilij herczeg leánya, a szépséges Elén 
herczegnö, meg a piros-pozsgás és fiatalságához képest 
nagyon is telt, kedves kis Bolkonszkája herczegné körül 
verődött össze. A harmadiknak pedig Mortemare és Pav
lovna Anna voltak a központjai. 

A vicomte kellemes külsejű, szelíd arczú és mo
dorú fiatal ember volt, a ki bár szemlátomást notabilitás-
nak tartotta magát, de jó nevelésénél fogva szerényen 
mégis ki engedte magát aknázni ama társaság által, a 
melyben volt. Pavlovna Anna ma nyilván ö vele kedves
kedett a vendégeinek. Mint a jó maitre d'hötel, a ki, mint 
valami természetfölöttit tálalja föl azt a darab húst, a 
melyhez, ha ott a piszkos konyhában látná, hozzá se 
nyúlna senki: úgy Pavlovna Anna is ezen az estén, mint 
valami rendkívül finomat tálalta föl a vendégeinek előbb 
a vicomte-ot, azután az abbét. Mortemare csoportjában 
legott Enghien herczeg meggyilkoltatásáról kezdtek be
szélni. A vicomte elmondta, hogy Enghien herczeg tisz
tára nagylelkűségének lett az áldozata, s hogy Bona
parte iránta való haragjának egészen különös okai 
voltak. 

— Jaj igen! Mondja cl ezt nekünk, vicomte, — 
mondotta Pavlovna Anna örömmel, s valami á la Lotiis 
X V . ízt érzett ki ebből a mondásból: — contez-nous cela, 
vicomte. 

A vicomte, engedelmessége jeléül meghajtotta ma
gát és udvariasan elmosolyodott. Pavlovna Anna egy 
egész csoportot gyűjtött össze a vicomte körül, s min
denkit odacsődített, hogy elbeszélését meghallgassák. 

— A vicomte személycsen ismerte a herczeget, — 



súgta oda Pavlovna Anna valakinek. — A vicomte cso
dálatos elbeszélő, - mondotta egy másiknak. - Hogy' 
kirí belőle mindjárt a jó társaságbeli ember, — figyel
meztetett egy harmadikat, s ezzel a vicomte, mint a zöld
séggel meghintett rostbeef a forró tálon, a legelőnyösebb 
világításban át volt adva a társaságnak. 

A vicomte már bele akart kezdeni az elbeszélésébe 
és finoman elmosolyodott. 

— Jöjjön át ide, kedves Klen, — mondotta Pav
lovna Anna a szép herczegnónek, a ki valamivel távolabb 
ült s egy másik csoportnak volt a központja. 

Klen herczegnö elmosolyodott; a tökéletesen szép 
hölgyeknek ugyanazzal a változhatatlan mosolyával, a 
melylyel a terembe lépett, fölkelt. Borostyánnal és mohá
val díszített fehér báli ruhájával halkan suhogva s vál
lainak a fehérségével, hajának és gyémántjainak a fényé
vel csiilogva végigment a férfiak előtte szétváló sorfala 
közt s anélkül, hogy bárkire is ránézett volna, de vala
mennyiükre rámosolyogva, és szeretetreniéltóan megad
ván mindenkinek a jogot arra. hogy termetének, telt vál
lainak, és az akkori divat szerint nagyon is kivágott keb
lének és hátának a szépségében gyönyörködjék, mintha 
csak a bál ragyogását vitte volna magával, egyenesen 
Pavlovna Anna felé tartott. Klen olyan szép volt, hogy 
nemcsak hogy nem volt benne a kaczérságnak még csak 
árnyéka se iclfedezhetö, de sőt ellenkezőleg, minden két
séget kizáró, s nagyon is erőteljesen és meggyőzően ható 
szépsége mintha bántotta volna. Olyan benyomást tett, 
mintha szerette, de nem tudta volna szépségének a hatá
sát csökkenteni. 

— Micsoda gyönyörű teremtés! — mondotta min
denki, a ki csak látta. A vicomte, mikor Klen odaült elé, 
s ö rá is rávilágított változatlan mosolyával, vállat vont 
és lesütötte a szemét, mintha valami rendkívüli érte 
volna. 

— Igazán, szinte aggodalom fog el ilyen közönség 
előtt, — jelentette ki s mosolyogva lehorgasztotta a 
fejét. 

A herczegné meztelen és telt karjaival rátámaszko
dott az asztalkára, és nem találta szükségesnek, hogy 



bármit is mondjon. Csak mosolygott és várt. A z elbeszé
lés egész ideje alatt egyenesen ült, és néha, nagy ritkán, 
hol szép és telt karját nézte, melynek azzal, hogy az asz
talra nyomta, egészen elváltozott a formája, hol pedig 
még sokkalta szebb keblére pislogott, a melyen megiga
zította a brilliáns-ékszert; néhányszor a ruháján is iga
zított valamit, s mikor az elbeszélés mélyebb benyomást 
tett rá, rápillantott Pavlovna Annára s legott ugyanazt 
a kifejezést öltötte föl, mely az udvarhölgy arczán lát
ható volt, majd ismét derült mosolyában lecsillapodott. 
Elen után a kis berezegné is átjött a tea-asztaltól. 

— Várjon csak, elhozom a kézimunkámat, — szó
lalt meg. — Hát maga mit csinál? Min tűnődik? — for
dult oda Hyppolit herczeghez. — Hozza el a reti-
cule-ömet. 

A herczegné, a ki mosolyogva beszélt mindenkivel 
egyszerre, egy kis szünetet idézett elő, majd ismét leült 
és vidáman elhelyezkedett. 

— No most jól ülök, — mondotta, s kérve a vi-
cointe-ot, hogy kezdje el, munkához látott. Hyppolit her
czeg elhozta a reticule-t, hátulról megkerülte őt, s egé
szen a közelébe húzván egy karosszéket, odaült mellé. 

„ A kedves Hyppolit" mindenkit meglepett szépsé
ges húgához való hasonlatosságával, de leginkább azzal, 
hogy e hasonlatosság ellenére is megdöbbentően csúnya 
volt. A z arczvonásai ugyanazok voltak, mint a húgáéi, 
de míg ennél káprázatos fénybe burkolt mindent az ele
ven élet önelégült, életkedvvel teljes, fiatal és változatlan 
mosolya s a test szokatlan, szinte antik szépsége, addig 
nála, ellenkezőleg, ugyanazt az arezot, mely önhitt mo
gorvaságot árult el, ködbe burkolta az idiótaság, a teste 
meg vézna volt és gyönge. A szemei, az orra, az ajkai, 
minden, szinte valami határozatlan és unalmas torzképpé 
tömörültek, a kezei meg a lábai pedig mindig valami el
kényszeredett állásban voltak. 

— Remélem, ez nem valami szellem-história? — 
szólalt meg, mikor odaült a herczegné mellé, és szaporán 
a szemeihez illesztette a lorgnette-jét, mintha e nélkül az 
eszköz nélkül még csak beszélni se tudna. 



— Éppenséggel nem, — szólt meglepetve a vicomte 
és vállat vont. 

— A dolog ugyanis úgy áll, hogy én a szellem-his
tóriákat nem szenvedhetem — mondotta Hyppolit her
czeg olyan hangon, a melyből nyilvánvaló volt, hogy 
előbb kimondta ezeket a szavakat s csak azután jött rá, 
hogy mit is jelentenek voltaképpen. 

Annak az önhittségnek a következtében, a melylyel 
beszélt, senki se tudta eldönteni, vájjon nagyon okos vagy 
nagyon ostoba dolog volt-e az, a mit mondott. Sötétzöld 
frakk, — mint ö mondta, — a megijedt nimfa csípőjéhez 
hasonló színű nadrág, harisnya és félezipö volt rajta. A 
vicomte nagyon kedvesen beszélte el azt az akkoriban 
szájról-szájra járó adomát, a mely szerint Knghien her
czeg titokban járogatott be Parisba, hogy ott egy George 
nevű színésznővel találkozzék, s ott akadt össze Bona
partéval is, a ki szintén részese volt a híres művésznő 
kegyeinek. Napóleont, mikor a herczeggel találkozott, v é 
letlenül elfogta az az ájulás, mely gyakorta ismétlődött 
nála s így teljesen hatalmában volt a herczegnek, a ki 
azonban nem élt vissza vele, de Bonaparte később éppen 
ezért a nagylelkűségért boszulta meg magát halállal a 
herczegen. 

A z elbeszélés nagyon kedves és érdekes volt, külö
nösen az a része, mikor a vetélytársak kölcsönösen meg
ismerik egymást, — s a hölgyek egészen izgatottaknak 
látszottak. — Remek, — suttogta a kis herczegné, s 
mintegy annak a jeléül, hogy az elbeszélés érdekessége 
és gyönyörűsége még abban is akadályozza öt, hogy a 
munkáját folytassa, bcleszurkálta a tűit a munkájába. A 
vicomte méltányolta is ezt a néma elismerést, és hálás 
mosolylyal folytatta; de ekkor Pavlovna Anna, a ki foly
ton szemmel tartotta az ő rémes fiatal emberét, észre
vette, hogy ez nagyon is nagy tűzzel és túl hangosan v i 
tatkozik az abbéval, és legott segítségül sietett a veszé
lyes pontra. Pierre-nck csakugyan sikerült a politikai 
egyensúlyról vitába bocsátkozni az abbéval, és az abbé, 
a kinek a fiatal ember őszinte lelkesedése szemlátomást 
fölkeltette az érdeklődését, kifejtette előtte kedvencz esz
méjét. Mind a ketten nagyon is élénken és természetesen 



hallgattak és beszéltek, s éppen ez volt az, a mi Pavlovna 
Annának nem tetszett. 

— Ennek a módja az európai egyensúly és a nép
jog, — mondotta az abbé. — Csak az kell, hogy egy oly 
hatalmas állam, mint Oroszország, mely a barbárság 
hírében áll, teljesen önzetlenül az élére álljon annak a 
szövetségnek, melynek czélja az európai egyensúly, 
— s megmenti a világot! 

— De hogy' találja meg ön azt az egyensúlyt? — 
akarta Pierre éppen kérdezni, de ekkor odalépett Pav
lovna Anna, és szigorú pillantást vetve Pierre, meg
kérdezte az olasztól, hogy' bírja az itteni éghajlatot. A z 
olasz arcza egyszerre elváltozott, s valami bántóan mes
terkélt és édeskés kifejezést öltött, mely, úgylátszik, nők
kel való társalgás közben mindig meg szokott jelenni 
rajta. — „Engem annyira elbűvölt annak a — különösen 
női — társaságnak a szellemessége és műveltsége, a 
melybe szerencsém volt bejuthatni, hogy még nem volt 
időm az éghajlatra gondolni," — mondotta. Pavlovna 
Anna, hogy könnyebben szcmmeltarthassa őket, sem az 
abbét, sem Picrre-t nem bocsátotta el többé, hanem 
odavezette őket egy nagyobb társasághoz. 

Ekkor új alak lépett a fogadó-szobába. Ez az új 
alak a fiatal Bolkonszkij Andrej herczeg, a kis herczegné 
ura volt. Bolkonszkij herczeg középtermetű, rendkívül 
szép fiatal ember volt, arezvonásai határozottak és szá
razak. Megjelenésében minden, kezdve bágyadt és unat
kozó tekintetétől, csöndes és kimért járásáig, a legéle
sebb ellentétben állott eleven kis feleségével. Látszott 
rajta, hogy mindazokat, a kik a szobában együtt voltak, 
nemcsak hogy ösmerte, de torkig is volt velük, úgy
annyira, hogy őket nézni és hallgatni is unalmas volt 
neki. De, úgy látszott, hogy az összes unalmas arezok 
közt is, szép kis feleségének az arcza volt neki a leg
unalmasabb. Szép arczát eltorzító fintorral fordult el tőle. 
Miután Pavlovna Annának kezet csókolt, összehunyorí
tott szemekkel nézett végig az egész társaságon. 

— On tehát csakugyan a háborúba készül, her
czeg? — szólalt meg Pavlovna Anna. 

— Kutuzov tábornoknak úgy tetszett, — felelt 



Bolkonszkij, — hogy engem vegyen magához segéd
tisztnek. 

— És Liza, a felesége? 
— ö falura megy. 
— Hogy' van lelke az ön bájos kis feleségétől meg

fosztani bennünket? 
— Andrej, — szólalt meg a felesége, ugyanazzal a 

kaczérsággal fordulván az urához, a melyet idegenek
kel szemben is használni szokott, — micsoda érdekes 
históriát mesélt nekünk a vicomte m.-elle Qeorgeról és 
Bonaparté-ról! 

Andrej herczeg összeránczolta a homlokát és elior-
dult. Pierre, a ki azóta, hogy Andrej herczeg a szobába 
lépett, le nem vette róla örömteljes és barátságos tekin
tetét, odament hozzá és megfogta a kezét. Andrej her
czeg, a nélkül, hogy megfordult volna, elfintorította az 
arczát s bosszankodott arra, a ki a kezét megérintette, de 
Pierre mosolygó arczát megpillantván, egész váratlanul 
jóságos és kellemes mosolyra derült az ajka. 

— No tessék! . . . T e is itt vagy , a nagy világban! 
— mondotta Picrre-nek. 

— Tudtam, hogy ön is itt lesz, — felelt Pierre. — 
Kijövök ma önökhöz vacsorára, — tette hozzá halkan, 
hogy ne zavarja a vicomte-ot, a ki folytatta az elbeszé
lését. — Lehet? 

— Nem, nem lehet, — szólott Andrej herczeg mo
solyogva, egy kézszorítással adván tudtára Pierre-nek, 
hogy ezt nem is kell kérdeznie. Még valamit akart mon
dani, de ekkor Vaszilij herczeg a leányával együtt föl
kelt, mire a két fiatal ember is fölállott, hogy helyet en
gedjen nekik. 

— Ugy-c megbocsát, kedves vicomte, — szólott a 
herczeg a francziához, a szék alatt gyöngéden meghúzván 
a kabátja ujját, nehogy fölkeljen. — A nagykövetnek ez 
a szerencsétlen ünnepe egy nagy élvezettől foszt meg 
engem, önt pedig félbeszakítja. Roppantul nehezemre 
esik itthagyni az ön elragadó estélyét, — mondotta P a v 
lovna Annának. 

A leánya, Elen herczegnő a ruháját könnyedén 
megemelve, ellépkedett a székek között s gyönyörű 
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arczán még derültebben ragyogott a mosoly, Pierre 
szinte ijedten és elbűvölt szemekkel nézett erre a gyö
nyörű teremtésre, a mint elhaladt előtte. 

— Nagyon szép, — jegyezte meg Andrej herczeg. 
— Nagyon, — szólott Pierre. 
Vaszilij herczeg, mikor Pierre mellett elment, meg

fogta a kezét és Pavlovna Annához fordult: 
— Csiszolja ki nekem ezt a medvét, — mondotta. 

— Lám, már egy hónapja, hogy nálam van és tna látom 
először a világban. Pedig a fiatal embernek semmire sincs 
annyira szüksége, mint okos -nők társaságára. 

IV. 

Pavlovna Anna elmosolyodott s megígérte, hogy 
majd foglalkozik Pierre-rel, a kiről tudja, hogy az apja 
révén rokona Vaszilij herczegnek. A z az éltes hölgy, a ki 
azelőtt a nagynéni mellett ült, sietve fölkelt és az elő
szobában utóiérte Vaszilij herczcget. Egyszeriben eltűnt 
az arczárói az addigi mesterkélt érdeklődés. Jóságos, 
kisírt ábrázata csak nyugtalanságot és rémületet árult el. 

— Vájjon mi hírt mondhat nekem, herczeg, az én 
Boriszomról? — kérdezte, miután az előszobában utói
érte öt (a Borisz nevet az o betű különös hangsúlyozá
sával ejtette ki). — Én tovább nem maradhatok Péter
váron. Mondja, milyen híreket vihetek az én szegény 
fiacskámnak? 

Annak ellenére, hogy Vaszilij herczeg kelletlenül, 
sőt udvariatlanul hallgatta az éltes hölgyet, sőt még tü
relmetlenségének is jelét adta, a hölgy gyöngéden és 
meghatóan mosolygott rá, s hogy el ne menjen, meg
fogta a kezét. 

— Mi az önnek, egy szót szólni az uralkodónak, s 
legott áthelyezik a testőrséghez, — mondotta kérő hangon. 

— Higyje el, herczegné, hogy én minden lehetőt el
követek, — felelt Vaszilij herczeg, — de az már bajos 
dolog, hogy az uralkodót megkérjem; inkább azt taná-



csolom, hogy Ooliczyn herczeg útján forduljon Rumjan-
czovhoz: ez okosabb volna. 

A z éltes hölgy Oroszország legelőkelőbb családjá
ból származott és Drubeczkája herczegnő nevét viselte, 
de szegény volt, régen visszavonult a társaságból és az
előtti összeköttetéseit mind elvesztette. Most azért jött. 
hogy kijárja azt, hogy egyetlen fiát áthelyezzék a test-
őrséghez. Csak azért volt meghíva és jött el Pavlovna 
Anna estélyére is, hogy Vaszilij herczeggel találkozhas
sak s a vicomte elbeszélését is csak azért hallgatta végig. 
Vaszilij herczeg szavaitól megrémült, valamikor szép 
arcza elkeseredést árult el, de ez csak egy perczig tar
tott. Csakhamar újra elmosolyodott és még erősebben 
megfogta Vaszilij herczeg kezét. 

— Hallgasson ide, herczeg, — mondotta, — én soha 
se kértem s nem is fogok kérni öntől semmit, és soha sem 
emlékeztettem még önt édes apámmal való barátságára. 
De most, az Istenre kérem, tegye meg ezt a fiamért, s 
éfl mindig jótevőmként fogom önt tisztelni, — tette 
hozzá szaporán. — Nem, ne haragudjék, hanem ígérje 
meg ezt nekem. Goliczynt már kértem, elutasított. L e 
gyen megint az a jóságos ember, a ki annakelőtte volt, 
— tette hozzá, s bár könnyek csillogtak a szemében, 
megpróbált mosolyogni. 

— Papa, elkésünk, — szólalt meg az ajtóból Klen 
herczegnő, miközben antik szépségű vállain megfordí
totta gyönyörű fejét. 

De a világban való befolyás olyan töke, a melyet 
ne hogy elfogyjon, kímélni kell. Kzt Vaszilij herczeg is 
tudta, s elgondolván, hogy ha mindazokért közbevetné 
magát, a kik a pártfogását kérik, csakhamar lehetet
lenné válnék a maga számára bármit is kérnie, nagyon 
ritkán használta a befolyását. De Drubeczkája herczegnő 
ügyében, most, hogy újra hozzáfordult, valami lelkiös-
meret-furdalás félét érzett. A herczegnő az igazságra 
emlékeztette őt: pályáján az első lépésekért az ö apjá
nak volt a lekötelezettje. Ezenkívül a modorából is látta 
rajta, hogy ő egyike azoknak a nőknek, és különösen 
anyáknak, a kik ha valamit a fejükbe vettek, mind
addig nem tágítanak, míg kívánságaikat nem teljesítik, 



a ellenkező esetben képesek rá, hogy nap-nap után, min
den perczben betolakodnak, sőt még jeleneteket is csi
nálnak. Ez az utóbbi gondolat megingatta öt. 

— Kedves Mihajlovna Anna, — mondotta szokott 
bizalmaskodó, de egyúttal közönyös hangján, — nekem 
azt, a mit ön kér tőlem, szinte lehetetlen megtennem, de 
hogy megmutassam, mennyire szeretem önt és mi
lyen nagyra becsülöm boldogult édes apjának az emlékét, 
még a lehetetlent is meg fogom tenni: az ön fiát át fogják 
helyezni a testörséghez, itt a kezem rá. Nos, meg van 
velem elégedve? 

— Oh én kedves jótevőm! Nem is vártam öntől 
egyebet, tudtam, hogy ön milyen jó. — A herczeg tá
vozni akart. 

— Várjon még, csak két szót. De ha már áthelyezik 
a testörséghez . . . — itt zavarba jött. — ö n jól van 
Kutuzov llarionovics Mihaillal, ajánlja neki Boriszt se
gédtisztnek. Akkor legalább nyugodt volnék, s akkor . . . 

Vaszilij herczeg elmosolyodott. — Ezt nem igérem. 
Fogalma nincs, hogy mennyire ostromolják Kutuzovot 
azóta, hogy főparancsnokká kinevezték. Ö maga úgy nyi
latkozott előttem, hogy a moszkvai úriasszonyok úgy 
látszik valamennyien összebeszéltek, hogy a gyermekei
ket mind átengedik neki segédtiszteknek. 

— Nem, ígérje meg, addig nem eresztem el, édes 
lelkem, j ó l t evöm. . 

— Papa, — ismételte a szép herczegnő ugyanolyan 
hangon, — elkésünk. 

— Nos hát, a viszontlátásra, Isten vele. Hiszen 
látja . . . 

— Tehát holnap szól az uralkodónak? 
— Föltétlenül, de hogy Kutuzovnak is szólok-e, azt 

nem ígérem. 
— Ugyan, ígérje meg Basile, — szólt utána Mihaj

lovna Anna, azzal a kaczér mosolylyal, mely valamikor 
alkalmasint sajátja volt, de most éppenséggel nem illett 
kiaszott ábrázatához. Szemlátomást megfeledkezett az 
éveiről és puszta szokásból szabadjára engedte összes 
egykori asszonyi képességeit. De alig hogy a herczeg 
kiment, újra megjelent az arezán az a mesterkélt és hi-



deg kifejezés, mely annakclütte ott ült rajta. Visszatért 
ahhoz a társasághoz, a melyben a vicomte folytatta az 
elbeszélését, s megint úgy tett, mintha odafigyelne, pe
dig csak a távozás idejét lestc, mert hiszen a dolgát el
végezte. 

— De mit szól ehhez az utolsó koronázási komé
diához ott Milanóban? — kérdezte Pavlovna Anna. — 
Fis ime, egy még újabb komédia: üenua és Lucca népe 
kifejezi az óhajtását Buonaparte úr előtt, Buonaparte úr 
pedig ott ül a trónuson és teljesíti a nép kívánságait. Oh! 
Ez pompás valami! Na, ettől az ember akár meg is bo
londulhat. Mintha csak az egész világ elvesztette volna 
a fejét. 

Andrej herczeg elmosolyodott és egyenesen bele
nézett Pavlovna Anna arczába. 

— A z Isten koronát adott nekem; jaj annak, a ki 
hozzá mer nyúlni, — mondotta (ezek Buonaparte szavai 
voltak, melyeket akkor mondott, mikor a koronát a fe
jére tették.) — Azt mondják rendkívül szép volt, mikor 
ezeket a szavakat mondta, — tette hozzá, s még egyszer 
ismételte ezeket a szavakat olaszul: — „Dio me la dona, 
guai a qui la tocca". 

— Remélem, — folytatta Pavlovna Anna, — hogy 
ez volt az a csepp, a melytől a pohár kicsordul. A z ural
kodók nem tűrhetik tovább ezt az embert, a ki mindenkit 
megfenyeget. 

— A z uralkodók! Nem beszélek Oroszországról, — 
mondotta a vicomte udvariasan és váratlanul. — A z ural
kodók! De vájjon mit tettek XVIII. Lajosért, a király
né ért, Jelizavetáért? Semmit, — folytatta nekihevülve. 
— Es higyjék meg nekem, hogy el fogják venni bünteté
süket azért, hogy a Bourbonok ügyét cserben hagyták. 
Az uralkodók! Követeket küldenek majd, hogy a trónbi
torlót üdvözöljék. 

S megvetően felsóhajtva, megint megváltoztatta a 
helyzetét. Hyppolit herczeg, a ki lorgnette-jével felé for
dult, s elkérvén tőle egyik tűjét, elkezdte vele az asztalra 
rajzolni a Condé-k czímcrét. Olyan fontoskodó arcz-
czal magyarázgatta neki ezt a czímert, mintha csak a 
herczegné fölkérte volna rá. 



A herczegné mosolyogva hallgatta. 
— Ha Bonaparte még egy évig a franczia trónon 

marad, — folytatta a vicomte a megkezdett beszélgetést, 
egy olyan embernek az ábrázatával, a ki nem hallgat a 
többiekre, hanem ebban a dologban, melyet mindenki 
másnál jobban ismer, csak a maga gondolatmenetét kö
veti, — akkor nagyon is messzire találnak menni a dol
gok. A fondorkodások, az erőszakoskodások, a száni-
kivetések és a kivégzések örök időkre megsemmisítik a 
franczia társaságot, — értem a jó társaságot, — ós 
akkor . . . 

Vállat vont s a kezeivel hadonászott. Pierre, a kit 
ez a beszélgetés érdekelt, akart valamit mondani, de 
Pavlovna Anna, a ki ott őrködött felette, közbevágott: 

— Sándor czár, — mondotta azzal a szomorú
sággal, a melylyel a császári családra vonatkozó nyi
latkozatait mindig kísérni szokta, — kijelentette, hogy ö 
teljesen a francziákra bízza kormányformájuknak a meg
választását. S én azt hiszem, semmi kétség az iránt, 
hogy a bitorló alól felszabadulva, az egész nemzet tör
vényes királya karjaiba veti magát, — mondotta Pav
lovna Anna, iparkodván az emigránssal és a royalistával 
szemben szeretetreméltó lenni. 

— Ez még kétséges, — szólott Andrcj berezeg. — A 
vicomte úr joggal mondja, hogy a dolgok már nagyon is 
messzire jutottak. Én azt hiszem, hogy nehéz lesz visz-
szatérni a régihez. 

— A mennyire én hallottam, — szólt bele ismét 
Pierre elpirulva, — már csaknem az egész nemesség 
Bonaparte pártjára állott. 

— Ezt a bonapartisták mondják, — szólott a vi
comte a nélkül, hogy Pierre-re nézett volna. — Mostaná
ban nagyon bajos ám Francziaország közvéleményét 
megösmerni. 

— Ezt Buonaparte mondotta, — jegyezte meg 
Andrej herczeg gúnyosan. (Nyilvánvaló volt, hogy a vi
comte nem tetszett neki, s hogy bárha nem nézett is 
rá, ő ellene irányozta a szavait.) 

— „Én megmutattam nekik a dicsőség útját; nem 
kellett nekik, — mondotta rövid hallgatás után, Napóleon 



szavait ismételvén: — megnyitottam előttük a termei
met; tömegesen özönlöttek . . . " Nem tudom, meny
nyiben volt joga így beszélni. 

— Semennyiben! — felelt a vicomte. — A herczeg 
meggyilkoltatása után még a legelfajultabb emberek is 
megszűntek hőst látni benne. Ha hős volt is egyes em
berek szemében, — szólott a vicomte Pavlovna Anná
hoz fordulva, — a herczeg megöletése után egy vértanú
val több lett az égben és egy hőssel kevesebb a földön. 

Pavlovna Annának és másoknak még arra se volt 
idejük, hogy egy mosolylyal jutalmazzák a vicomtenak 
ezeket a szavait, mikor Pierre megint beleszólt a beszél
getésbe és Pavlovna Anna, bár megérezte, hogy valami 
illetlenséget fog mondani, már nem tudta őt ebben meg
akadályozni. 

— Enghien herczeg kivégeztetése, — mondotta 
monsieur Pierre, — állami szükségesség volt, s én hatá
rozottan lelki nagyságot látok abban, hogy Napóleon nem 
félt ezért a cselekedetért egymaga elvállalni a felelő
séget. 

— Istenem! Oh Istenem! — szólott Pavlovna Anna 
rémürt suttogással. 

— ön helyesli a gyilkosságot?. . . hogyan, mon
sieur Pierre, ön a gyilkosságban lelki nagyságot lát! — 
mondotta a kis herczegné mosolyogva és közelebb húzta 
a kézimunkáját. 

— Aá! ó o h ! — méltatlankodtak mindenfelé. 
— Pompás! — szólott Hyppolit herczeg angolul, s 

a tenyerével elkezdte csapdosni a térdét. A vicomte csak 
vállat vont. 

Pierre a szemüvege fölött diadalmasan nézett végig 
a hallgatóin. 

— Én azért beszélek így, — folytatta elszántan, — 
mert a Bourbonok megszöktek a forradalom elöl és át
engedték a népet az anarchiának; s egyedül Napóleon 
volt az, a ki meg tudta érteni és le tudta győzni a 
forradalmat, s azért a közjó érdekében nem állhatott meg 
egyetlen ember élete előtt. 

— Nem volna kedve átmenni ahhoz a másik asz-



tálhoz? — szólt rá Pavlovna Anna. De Pierre, a nélkül, 
hogy felelt volna, folytatta a mondókáját. 

— Nem, — mondotta mind jobban nekihevülve: — 
Napóleon nagy, mert a forradalom fölé tudott emelkedni, 
elnyomta a visszaélést, s fönntartott mindent, a mi jó 
— a polgárok egyenlőségét, a szó és a sajtó szabadsá
gát, s csakis ezért szerezte meg magának a hatalmat. 

— Igen, ha hatalomra jutván, azt nem gyilkolásra 
használta volna föl, hanem átadta volna a törvényes ki
rálynak, — mondotta a vicomte, — akkor én is nagy em
bernek ismerném el öt. 

— Ezt nem tehette volna meg. A nép csak azért 
adta az ö kezébe a hatalmat, hogy ö viszont megszaba
dítsa a népet a Bourbonoktól, és mert nagy embert lá
tott benne. A forradalom nagy dolog volt ám, — foly
tatta monsieur Pierre, ezzel az elszánt és kihívó vezér
gondolattal elárulván nagy fiatalságát és azt a vágyát, 
hogy minél teljesebben kimondjon mindent. 

— A forradalom és a királygyilkosság nagy dolog? 
. . . Ezek után . . . De nem akarna átmenni a másik 
asztalhoz? — ismételte Pavlovna Anna. 

— Rousseau „társadalmi szerződése" — mondotta 
a vicomte szelíd mosolylyal. 

— En nem beszélek a király-gyilkosságról. Én az 
eszméről beszélek. 

— Igen, a rablás, az öldöklés és a királygyilkosság 
eszméjéről, — szólt közbe ismét egy gúnyos hang. 

— Ezek természetesen szélsőségek voltak, de nem 
is ezekben van az egésznek a jelentősége; a dolog jelen
tősége az emberi jogokban, az előítéletek alól való föl-
szabadulásban, s a polgárok egyenlőségében van, és 
mindezeket az eszméket Napóleon teljes erejükben fönn
tartotta. 

— Szabadság és egyenlőség, — szólott a vicomte 
megvetően, mintha csak rászánta volna magát, hogy 
végre a legkomolyabban bebizonyítja ez ifjoncz be
szédének teljes ostobaságát, — csupa nagyhangú 
szó, mely már rég kompromittálva van. Kí ne sze
retné a szabadságot és az egyenlőséget? Már a mi Üdvö
zítőnk is a szabadságot és az egyenlőséget hirdette. De 



vájjon a forradalom után boldogabbak lettek az embe
rek? Ellenkezőleg. Mi akartuk a szabadságot, de Bona
parte megsemmisítette. 

Andrej herczeg mosolyogva nézett hol Pierre-re, 
hol a vicomtera, hol pedig a ház úrnőjére. Pierre első ki
rohanásának az első pillanatában Pavlovna Anna, a v i 
lágban való járatossága ellenére is, elszörnyűködött; dc 
mikor látta, hogy a vicomte Pierre istenkáromló sza
vaira se jött ki a sodrából, s mikor meggyőződött róla, 
hogy ezeket a szavakat elfojtani már amúgy is lehetet
len, összeszedte magát, és a vicomtehoz csatlakozván, 
megrohanta a szónokot. 

— De kedves monsieur Pierre, — mondotta P a v 
lovna Anna, — hogy' magyarázza ön azt a nagy embert, a 
ki minden vád és minden tárgyalás nélkül képes volt egy 
herczeget, vagy egyszerűen egy ártatlan embert kivé
geztetni? 

— Én meg azt kérdem, — szólott a vicomte, — 
hogy' magyarázza monsieur, Brumaire 18-ikát? Hát ez 
tán' nem volt árulás? Ez gazság volt, mely éppenséggel 
nem hasonlít egy ragy ember eljárásához. 

— Hát az afrikai foglyok, a kiket fclkonczoltatott? 
— jegyezte meg a kis herczegné, — ez rettenetes! — S 
vállat vont. 

— Parvenü, akármit mondjanak is, — tódította 
Hyppolit herczeg. 

Monsieur Pierre nem tudta kinek feleljen, végig
nézett mindannyiukon és elmosolyodott. A z ö mosolya 
nem volt olyan, mint másoké, mely összeolvad a ko
molysággal, ö nála, ellenkezőleg, mikor a mosoly meg
jelent, egyszerre, egy pillanat alatt eltűnt arczának a 
komolysága, sőt valamelyes mogorvasága is, és egy egé
szen más, gyerekes, jóságos, sőt ostoba és mintegy bo
csánatot kérő arcz váltotta föl a helyét. 

A vicomte előtt, a ki most látta öt először, tisztán 
állott, hogy ez a jakobinus korántsem olyan félelmes, 
mint a minők a szavai. Mindannyian elhallgattak. 

— Hogy ' akarják, hogy mindenkinek egyszerre fe
leljen? — szólalt meg Andrej herczeg. — Azután meg 



különbséget kell tenni az államférfiú, a magánember, a 
hadvezér és a császár cselekedetei közt. Nekem legalább 
úgy tetszik. 

— Igen, igen, természetesen, — kapott rajta Pierre, 
megörülvén a váratlan támogatásnak. 

— Azt lehetetlen be nem ösmerni, — folytatta 
Andrej herczeg, — Napóleon, mint ember nagy az arcolei 
hidon, a jaffai kórházban, a hol kezet szorít a pestis-bete
gekkel, — de . . . de vannak más cselekedetei, a melye
ket bizony bajos igazolni. 

Andrej herczeg, a ki nyilván enyhíteni akarta Pierre 
szavainak a kellemetlen hatását, fölkelt, hogy távozzék, 
s intett a feleségének is. 

Egyszerre Hyppolit herczeg fölkelt, s egy kézintés
sel valamennyiüket fölkérvén, hogy maradjanak és ülje
nek le, így szólott: 

— Ma egy pompás moszkvai adomát hallottam; 
önöknek is kedveskednem kell vele. Bocsásson meg 
vicomte, de oroszul fogom az adomát elmondani, mert 
különben minden sava-borsa kárbavész. — És Hyppolit 
herczeg elkezdett beszélni oroszul, de olyan kiejtéssel, a 
minővel azok a francziák beszélnek, a kik egy évet töl
töttek Oroszországban. Hyppolit herczeg olyan szívósan 
követelte az elbeszéléséhez a jelenvoltak figyelmét, hogy 
valamennyien megállottak. 

— Van Moszkvában egy úrnő, egy előkelő dáma. 
És ez a dáma nagyon fösvény. Szüksége volt a kocsija 
mögé két inasra. Még pedig szép, szálas inasra. Már 
olyan volt az ízlése. S volt neki egy szobaleánya, a ki 
szintén szép, nyúlánk leány volt. Azt mondotta . . . 

Hyppolit herczeg itt elgondolkozott és szemlátomást 
valamin törte a fejét. 

— Azt mondotta . . . igen azt mondotta: „leányzó, 
(már mint a szobaleány) ölts libériát, és jöjj velem, a ko
csim után, látogatásokat fogunk tenni". 

Ekkor Hyppolit herczeg nagyot szusszant és sokkal 
előbb elkaczagta magát, mint a haligatói, a mi nagyon 
kedvezőtlen benyomást keltett, az ő hátrányára. De azért 



néhányan, köztük az éltes hölgy és Pavlovna Anna is, el
mosolyodtak. 

— El is ment. Hirtelen nagy szél támadt. A leány 
elvesztette a kalapját, s hosszú haja szétbomlott . . . 

Itt már nem tudta magát tovább tartóztatni, és szak-
gatott kaczagásra fakadt, miközben így szólt: 

— És az egész világ megtudta . . . 
Ezzel az adoma véget ért. Bár teljességgel érthetet

len volt, hogy miért mesélte ezt el, s hogy miért kellett 
ezt föltétlenül oroszul elmondania, de azért Pavlovna 
Anna és mások is teljes mértékben méltányolták Hyp-
polit herczeg nagyvilági szeretetreméltóságát, a mely-
lyel monsieur Pierre oly kevéssé szeretetreméltó kiroha
nását olyan kellemesen fejezte be. A z adoma után a tár
salgás a legutóbbi és a legközelebbi bálra, a színházra és 
arra vonatkozó apró és jelentéktelen eszmecserékre fosz
lott szét, vaijon kik, hol és mikor fogják egymást ismét 
viszontlátni. 

V. 

A vendégek köszönetet mondva Pavlovna Anná
nak ezért az elragadó estéért, oszladozni kezdtek. 

Pierre nagyon faragatlanul viselkedett. Kövér, a 
szokottnál jóval magasabb termetű, széles vállú s nagy, 
vörös kezű ember lévén, mint mondani szokás, nem 
tudta, hogy' kell egy szalonba belépni, és még kevésbbé 
tudott belőle távozni, vagyis távozása előtt valami na
gyon kellemeset mondani. Ezenkívül szórakozott is volt. 
Mikor fölkelt, a kalapja helyett egy tollbokrétával díszí
tett, háromszögletes tábornoki kalapot kapott föl, s a 
forgóját simogatva mindaddig szorongatta, míg a tá
bornok vissza nem kérte tőle. De minden szórakozottsá
gáért s a mozgásban és a beszédben való ügyefogyott
ságért kárpótolt arczának jólelkű, egyszerű és szerény 
kifejezése. Pavlovna Anna odafordult hozzá és keresz
tényi szelídséggel tudtára adván, hogy iménti kirohanását 
megbocsátotta, bólintott felé és így szólt: 



— Remélem, hogy még látom, de azt is remélem, 
hogy meg fogja változtatni a nézeteit, kedves monsieur 
Pierre, — mondotta. 

Mikor ezt megmondta neki, ö semmit se felelt, csak 
meghajtotta magát, s mindannyiuknak még egyszer meg
mutatta a mosolyát, mely semmit se mondott, ha csak 
ezt nem: „Nézetek ide, nézetek oda, de hiszen láthat
ják, milyen pompás és jó fiú vagyok". S Pavlovna Anná
val egyetemben valamennyien önkéntelenül érezték, hogy 
így is van. 

Andrej herczeg kiment az előszobába és odatartván 
a vállait az inasnak, a ki rádobta a köpenyét, egykedvűen 
hallgatta a feleségének Hyppolit herczeggel való fecse
gését, a ki szintén kijött az előszobába. Hyppolit herczeg 
közvetlenül ott állott az áldott állapotban lévő, csinos 
herczegné mellett, s lorgnettején keresztül makacsul rá
szögezte a szemeit. 

— Menjen be, Anetté, megfázik, — szólott a kis her
czegné, Pavlovna Annától búcsúzkodván. — Tehát rend
ben van, — tette hozzá halkan. 

Pavlovna Anna már módját ejtette, hogy Lizával 
beszéljen arról a házasságról, a melyet Anatole és a kis 
herczegné sógornője közt tervezett. 

— Teljesen megbízom önben, kedves barátnőm, — 
mondotta Pavlovna Anna szintén halkan, — ön majd ír 
neki és közli velem is, hogy az apia hogy gondolkozik 
a dologról. A viszontlátásra, — s ezzel bement az elő
szobából. 

Hyppolit herczeg odament a kis herczegnéhez, s 
egészen közel odahajtván hozzá a fejét, suttogva elkez
dett valamit mondani neki. 

Két inas állt ott, az egyik a herczegnéé, a másik az 
övé, s nagykendővel és felöltővel a kezében, várta, mi
kor fejezik be a mondókájukat, s olyan ábrázattal hall
gatta a franczia beszédet, melyhez nem is konyított, 
mintha mindent, a mit csak mondtak, megértett volna, 
csak nem akarná ezt elárulni. A herczegné. mint mindig, 
mosolyogva beszélt és nevetve hallgatott. 

— Nagyon örülök, hogy nem mentem el a nagy-



követhez, — szólott Hyppolit herczeg, — tiszta una
lom . . . Gyönyörű este volt, nemde, gyönyörű volt? 

— Azt mondják, hogy az a bál nagyon szép lesz, 
— felelt a herczegné, elfintorítva pelyhesszélü ajakát. — 
A társaság szépei mind ott lesznek. 

— Nem mind, mert ön nem lesz ott; nem mind, — 
jegyezte meg Hyppolit herczeg örömteljesen mosolyogva 
s elvette az inastól a nagykendöt, sőt még félre is tolván 
öt, elkezdte fölsegíteni a herczegnörc. Vájjon ügyctlen-
ségből-e vagy szándékosan (ezt senki se láthatta), de mi
kor a nagykendő már a helyén volt, még sokáig nem 
vette le a kezét, s szinte átölelte a fiatal hölgyet. 

A herczegné kecsesen, s folyton mosolyogva félre
húzódott, elfordult és az urára nézett. Andrej herczeg-
nek be voltak hunyva a szemei. Olyan álmosnak és ki
merültnek látszott. 

— Készen van? — kérdezte a feleségétől s egy pil
lantást vetett rá. 

Hyppolit herczeg sietve fölvette a redingote-ját. 
mely a legújabb divat szerint a sarkáig ért, s belegaba
lyodván kifutott a feljáróra a herczegné után, a kit az 
inas fölsegített a kocsira. 

— Herczegné, a viszontlátásra, — kiáltott rá, mi
közben a nyelve is épp úgy megbicsaklott, mint a lábai. 

A herczegné a ruháját összekapva beült a hintó ho
mályába; az ura meg eligazította a kardját; Hyppolit her
czeg pedig szolgálatkészség ürügye alatt még mindig ott 
lábatlankodott körülöttük. 

— Bocsásson meg, uram, — fordult oda Andrej her
czeg szárazon és barátságtalanul Hyppolit herczeghez, a 
ki az útjában állott. 

— Pierre, várlak, — szólott ugyancsak Andrej her
czeg hangja szelíden és lágyan. 

A csatlós megindult s a hintó kerekei dübörögve ro
bogtak tova. Hyppolit herczeg szakgatott mosolylyal állt 
a följárón és várta a vicomte-ot, a kinek megígérte volt, 
hogy hazaviszi. 

— Nos, drágám, az ön kis herczegnéje igazán na-



gyon kedves! — mondotta a vicomte, mikor Hyppolittal 
beült a hintóba. — Nagyon kedves, — megcsókolta az 
ujjai hegyét, — és tökéletes franczia asszonyka. 

Hyppolit szuszogva elmosolyodott. 
— De tudja-e, hogy ön, ártatlan külseje ellenére is, 

rettenetes ember, — folytatta a vicomte. — Sajnálom a 
férjet, ezt a tisztecskét, a ki valósággal az uralkodó her-
czeget játszsza. 

Hyppolit megint elszusszantotta magát és nevetve 
így szólt: 

— S ön még azt mondta, hogy az orosz hölgyek 
rosszabbak a francziáknál? Csak bánni kell velük tudni. 

Pierre, a ki előre ment volt, mint aféle bennfentes 
ember bement Andrej herczeg dolgozószobájába, s szo
kása szerint legott ledőlt a pamlagra, levette a polczról 
az első könyvet, mely a kezébe akadt (Caesar emlékira
tait), s nekikönyökölve, a kellő közepén elkezdte olvasni. 

— Mit csináltál mme Shererrel? Még utóbb komo
lyan belebetegszik, — mondotta Andrej herczeg, a mint a 
szobába lépett és kis fehér kezeit dörzsölgette. 

Pierre egész testével egyet fordult, úgy, hogy meg-
recscsent alatta a pamlag, élénk arczát Andrej herczeg 
felé fordította, elmosolyodott és legyintett a kezével. — 
Nem, ez az abbé nagyon érdekes ember, de nem ért a 
dologhoz . . . Szerintem az örök béke igen is lehetséges, 
de . . . nem is tudom, hogy' mondjam . . . de nem a 
politikai egyensúly útján . . . 

Andrej herczeget az ilyen elvont elmélkedések nyil
ván nem érdekelték. 

— Nem lehet ám, mon cher, mindenütt mindazt ki
mondani, a mit az ember gondol. Nos, tehát elszántad 
már magadat valamire? Lovas-testőr leszel-e vagy 
diplomata? — kérdezte Andrej herczeg pillanatnyi hall
gatás után. 

Pierre felült a pamlagon s maga alá szedte a lábát. 
— Képzelje csak, még mindig nem tudom. Sem ez, 

sem az nincs Ínyemre. 
— De valamire csak el kell szánnod magadat? Az 

apád vár. 



HÁBORÚ ÉS BÉKE »i 
-j 

Pierre-t tíz éves korában egy abbé-nevelő társa
ságában külföldre küldték, s ott volt húsz esztendős ko
ráig. Mikor visszatért Moszkvába, az apja az abbét elbo
csátotta és így szólt a fiatal emberhez: — Most pedig 
menj el Pétervárra, nézz körül és válaszsz. Én bele
egyezem mindenbe. íme egy levél Vaszilij herczcghez, és 
ime, itt van pénz is. Írj mindenről, mindenben kész va
gyok segítségedre lenni. — Pierre immár három hónap 
óta válogatott a pályák között és nem csinált semmit. 
Erről a válogatásról beszélt neki most Andrej herczeg. 
Pierre megdörzsölte a homlokát. 

— De alkalmasint szabadkőműves, — mon
dotta, az abbét értve alatta, a kivel az estélyen talál
kozott. 

— Eh, badar beszéd, — vágott közbe ismét Andrej 
herczeg, — térjünk inkább a dologra. Voltál már a lovas 
testőrségnél? 

— Nem, nem voltam, de lám, mi jutott eszembe, 
már rég akartam mondani. Most háborút viselünk Napó
leon ellen. Ha ez a háború a szabadságért folyna, azt ér
teném, s én lennék az első, a ki katoi.ai szolgálatba lép
nék; de segítségére lenni Angliának és Ausztriának a 
világ legnagyobb embere ellen . . . ez nem szép. 

Andrej herczeg csak a vállát vonogatta Pierre gye
rekes beszédére. Ügy tett, mintha ekkora badarságra 
nem is lehetne felelni; és csakugyan, erre a naiv kér
désre bajos is lett volna mást felelni, mint a mit Andrej 
herczeg felelt. — Ha az emberek mindig csak a maguk 
meggyőződéséért háborúskodnának, akkor nem volna 
háború, — mondotta. 

— Lám, ez volna aztán a pompás, — szólott Pierre. 
Andrej herczeg elmosolyodott. — A z nagyon meg

lehet, hogy ez pompás volna, de nem lesz meg soha. 
— De.hát ön miért megy akkor a háborúba? — kér

dezte Pierre. 
— Miért? Magam se tudom. Mert kell. Azonkívül, 

megyek, mert . . . — Itt megakadt. — Megyek, mert 
cz az élet, a melyet itt élek, nem nekem való. 



A szomszéd szobából női ruha suhogása hallatszott. 
Andrej herczeg mintegy fölócsudván, összerezzent s az 
arcza ugyanolyan kifejezést öltött, mint Pavlovna Anna 
szalonjában. Pierre leeresztette a lábait a pamlagról. Be
lépett a herczegné. Már más, otthoni, de épp oly válasz
tékos és friss ruha volt rajta. Andrej herczeg fölkelt, és 
előzékenyen széket tolt elé. 

— Sokszor elgondolom, mért van az, — szólalt meg, 
szokása szerint francziául, miközben gondosan elhelyez
kedett a karosszékben, — mért van az, hogy Anetté 
nem ment férjhez? Uraim, milyen ostobák is maguk 
mind, hogy nem vették őt feleségül. Már megbocsássa
nak, de önök semmit sem értenek az asszonyokhoz. Mi
lyen kötekedő ember maga, monsieur Pierre. 

— A z urával is folyton csak kötekedem; nem ér
tem, mért akar háborúba menni, — szólott Pierre s min
den tartózkodás nélkül (mely pedig fiatal embereknek 
hölgyekkel való érintkezésében olyan gyakori) fordult 
a herczegnéhez. 

A herczegné összerezzent. Pierre szavai nyilván az 
elevenére tapintottak. 

— Oh, hiszen én is csak ugyanazt mondom! — szó
lott. — Nem értem, határozottan nem értem, hogy' nem 
tudnak meglenni a férfiak háború nélkül? Mért van az, 
hogy mi, asszonyok, semmit sem akarunk, nekünk semmi 
se kell? De ime, ítéljen ön maga. Én mindig mondom 
neki: ő itt segédtisztje a nagybácsinak, a lehető legfénye
sebb állása van. Olyan jól ösmeri, olyan nagyra becsüli 
mindenki. A napokban Apraxinéknál hallom, a mint egy 
hölgy kérdezi: — Ez az az ösmert Andrej herczeg? — 
Becsületszavamra! — Elmosolyodott. — Minden ajtó 
tárva van előtte. Nagyon könnyen szárnysegéddé is le
hetne. A mint bizonyára tudja, az uralkodó is kegyes 
volt iránta. Éppen Anette-el is beszéltünk róla, milyen 
könnyű volna ezt eligazítani. Mit szól hozzá? 

Pierre rápillantott Andrej herczegre, s látván, hogy 
ez a beszélgetés nincs Ínyére, semmit se felelt. 



Mikor megy? — kérdezte. 
— Oh, ne is beszéljen erről az utazásról. Ne is be

széljen róla. Hallani sem akarok felőle, — szólalt meg a 
herczegné épp olyan szeszélyesen enyelgő hangon, a 
minővel a szalonban Hyppolit herczeggcl beszélt s a mely 
annyira nem illett ahhoz a családi körhöz, a melynek 
Pierre is úgyszólván egyik tagja volt. — Ma, mikor úgy 
elgondoltam, hogy mindezeket a kedves összeköttetése
ket meg kell szakítanom. — Aztán meg, hiszen tudod, 
Andrej? . . . — Jelentőségteljes pillantást vetett az 
urára. — Félek! Félek! — suttogta, s megborzongott a 
háta. A z ura olyan pillantással nézett rá, mintha csodál
kozva vette volna észre, hogy ő rajta és Pierren kívül még 
valaki van a szobában; és hideg udvariassággal kérdőleg 
fordult a feleségéhez: 

— Mitől félsz, Liza? Én nem értelek, — mondotta. 
— Lám, milyen önzők a íérfiak, mind, cgytől-egyjg 

önzők! Holmi szeszélyből itt hagy engem, s zár alá tesz 
valahol ialún, egyedül. 

— A z apáddal és a húgoddal, ne feledd, — szólott 
Andrej herczeg halkan. 

— A z mindegy, de azért egyedül, a barátaim nél
kül . . . És még azt akarja, hogy ne féljek. 

A hangja immár duzzogóvá vált, az ajka fölhúzó
dott, s valami mogorva, állatias, mókus-kifejezést köl
csönzött az arczának. Elhallgatott, mert nem tartotta il
lendőnek, hogy Pierre jelenlétében az állapotáról beszél
jen, pedig hát voltaképpen csakis erről volt szó. 

— De azért mégsem értem, mitől félsz, — szólott 
Andrej herczeg vontatottan, s le nem vette a szemét a 
feleségéről. A herczegné elpirult és kétségbeesetten le
gyintett a kezével. 

— Nem, Andrej, én csak azt mondom, hogy te any-
nyira, de annyira megváltoztál . . . 

— Az orvosod azt parancsolta, hogy korábban fe
küdjél le, — mondotta Andrej herczeg. — Tán elmeiméi 
aludni. 

A herczegné nem szólt semmit, s kurta és pelyhes-
szélű ajka egyszerre megrezzent; Andrej herczeg fölkelt 
és vállat vonva elkezdett a szobában föl és alá járni. 

Tolsztoj: Háború H béke. I. 3 



Pierre a szemüvege fölött álmélkodva és naivul 
nézett hol ő rá, hol a herczegnére, s elkezdett fészkelődni, 
mintha ő is föl akarna kelni, de megint meggondolta 
magát. 

— Bánom is én, hogy monsieur Pierre is itt van, 
— szólalt meg egyszerre a kis herczegné és csinos arcza 
hirtelen pityergő kifejezést öltött. — Már rég meg akar
tam tőled kérdezni, Andrej: mért változtál te meg any-
nyira irántam? Mit vétettem én neked? T e bevonulsz 
a hadsereghez és nem esik meg a szíved rajtam. Miért? 

— Liza! — Andrej herczeg csak ennyit mondott, de 
ebben az egy szóban kérés is volt, meg fenyegetés is, de 
különösen, mélységes meggyőződés az iránt, hogy a her
czegné máris megbánta azt, a mit az imént mondott; de 
a herczegné szaporán folytatta: — T e úgy bánsz velem, 
mintha beteg vagy kis gyerek volnék. Látok én mindent. 
Vájjon félesztendővel ezelőtt, akkor is ilyen voltál? 

— Liza, kérlek, hadd el, — szólott Andrej herczeg 
még nyomatékosabban. 

Pierre, a kit ez a beszélgetés mind jobban és job
ban fölizgatott, fölkelt és odament a herczegnéhez. Ügy
látszott, mintha nem tudná elviselni a könyeket és maga 
is kész volna sírva fakadni. 

— Csillapodjék, herczegné. Mindezt csak úgy kép
zeli, mert, biztosítom róla, magam tapasztaltam . . . 
mert . . . Nem, bocsásson meg, itt fölösleges az idegen 
ember . . . Nem, csillapodjék . . . Isten vele. 

Andrej herczeg a kezénél fogva tartóztatta. 
— Nem, megállj Pierre. A herczegné lesz olyan jó, 

s nem fog akarni engem attól az élvezettől megfosztani, 
hogy veled töltsem az estét. 

— Igen, mindig csak magával törődik, — szólott a 
herczegné, boszús könyeit visszafojtva. 

— Liza, — mondotta Andrej herczeg szárazon, s 
annyira emelt hangon, mely elárulta, hogy fogytán van 
a türelme. 

A herczegné szép arczocskájának boszús, mókus
kifejezését egyszerre a rémület részvétet keltő kifejezése 
váltotta föl; gyönyörű szemecskéivel lopva pislogott az 
urára s megjelent az arczán az a félénk és bűnbánó ki-



fejezés, mely a lecsüggő farkát szaporán, de gyöngén csó
váló kutyáéra emlékeztet. 

— Istenem, istenem! — sóhajtott föl a herczegné, s 
félkézzel fölfogván a ruháját, odament az urához és meg
csókolta a homlokát. 

— Isten veled, Liza, — mondotta Andrej herczeg, 
s fölkelvén, mintha csak valami idegen lett volna, udva
riasan megcsókolta a kezét. 

A két jó barát hallgatott. Sem az egyik, sem a má
sik nem kezdett el beszélni. Pierre ránézett Andrej her-
czegre, Andrej herczeg pedig kis kezével a homlokát dör
zsölte. 

— Gyerünk vacsorálni, — mondotta fölsóhajtva, 
miközben fölkelt és az ajtó felé indult. 

Beléptek az újonnan, előkelően és gazdagon beren
dezett ebédlőbe. A szalvéták'.ól kezdve az ezüstig a fa-
yence-edényekig és a kristály-üveg fölszerelésig minden 
magán viselte az újságnak azt a sajátszerű bélyegét, mely 
az új házasok háztartását jellemzi. A vacsora kellő kö
zepén Andrej herczeg rákönyökölt az asztalra, s mint az 
olyan ember, a kinek már régóta nyomja valami a lelkét, 
s most végre rászánta magát, hogy előáll vele, az ideges 
ingerültség kifejezésével az arczán, melyet Pierre eddig 
még soha se tapasztalt nála, elkezdett beszélni: — Soha, 
soha ne nősülj meg, barátom; íme én ezt tanácsolom ne
ked: ne nősülj meg mindaddig, a míg csak el nem mondha
tod, hogy minden lehetőt elkövettél, mindaddig, a míg nem 
szűntél meg azt a nőt szeretni, a kit kiválasztottál, míg 
nem látod öt egészen tisztán, mert különben csalódol ke
gyetlenül és helyrehozhatatlanul. Akkor nősülj meg, mi
kor megvénültél s már semmire se vagy v a l ó . . . Külön
ben tönkremegy minden, a mi benned jó és magasztos 
van. Szétforgácsolódik csupa semmiségre. Igen, igen, 
igen! Ne bámulj rám olyan álmélkodással. Ha a jövőre 
nézve még vársz magadtól valamit, úgy lépten-nyomon 
érezni fogod, hogy rád nézve mindennek vége, s el van 
előled zárva minden, kivéve a szalonokat, a hol egy 
gyékényen árulsz az udvari lakájokkal és az idiótákkal... 
Eh, m i t ! . . . 



Erélyesen legyintett a kezével. 
Pierre levette a pápaszemet, a mitől egészen elvál

tozott, s még több jóságot árult el az arcza, és csodál
kozva nézett a barátjára. 

— A z én feleségem, — folytatta Andrej herczeg, 
pompás asszony. Egyike azoknak a ritka asszonyoknak, 
a kiknél az ember a becsülete miatt teljesen nyugodt 
lehet; de édes istenem, mit nem adnék én most azért, ha 
nem volnék feleséges ember! T e vagy az első és az 
egyetlen ember, a ki előtt ezt kimondom, mert szeretlek 
téged. 

Andrej herczeg, a mikor ezt mondta, még kevésbbé 
volt hasonló, mint annakelőtte, ahhoz a Bolkonszkijhoz, 
a ki kényelmesen elvetette magát Pavlovna Annánál egy 
karosszékben, és összeránczolt homlokkal, a fogai közt 
franczia szavakat morzsolgatott. Rideg arczának minden 
izma ideges élénkséggel remegett; a szemei, a melyek
ben azelőtt elhamvadtnak látszott az élet tüze, most át
ható és ragyogó fényben csillogtak. Nyilvánvaló volt, 
hogy minél élettelenebbnek látszott rendes körülmények 
közt, annál erélyesebb volt a szinte beteges ingerültség-
nek ezekben a perczeiben. 

— T e persze nem érted, hogy mért beszélek én így, 
— folytatta. — Lám, ebben egy életnek egész históriája 
van benne. T e Bonapartéról és a pályafutásáról beszélsz, 
— mondotta, bár Pierre egy szót se szólt Bonapartéról. 
— T e felhozod Bonapartét, csakhogy Bonaparte, a mikor 
dolgozott, és lépésről-lépésre tört a czélja felé, szabad 
volt, nem ismert semmit a czélján kívül s így el is érte. 
De add össze magadat egy asszonynyal, s mint a lelán-
czolt rab, egyszeriben elveszted minden szabadságodat. 
S mind az a remény és erő, a mi benned van, csak rád
nehezedik és megbánással gyötör. Fogadók, pletykák, 
bálok, becsvágy, s holmi semmiségek — ime az a bűvös 
kör, a melyből nem tudok szabadulni. Es most elmegyek 
a háborúba, a legnagyszerűbb háborúba, mely valaha 
volt, s nem tudok semmit, semmire se vagyok való. En 
nagyon szeretetreméltó, és csípősen szellemes vagyok, 
— folytatta Andrej herczeg, — s Pavlovna Annánál 
szívesen hallgatnak engem. Es az a bárgyú társa-



súg, a mely nélkül nem tud meglenni a feleségem, 
és azok az asszonyok. . . Ha csak fogalmad volna róla, 
milyenek ezek a nagyvilági hölgyek és általában az asz-
szonyok! Teljesen igaza van az apámnak, önzés, becs
vágy, korlátoltság, kicsinyesség mindenben — ime az 
asszonyok, a mikor olyanoknak mutatják magukat, a 
minők valójában. Ha a világban nézed őket, úgy tetszik, 
mintha még volna bennük valami, pedig semmi, semmi, 
semmi! Bizony, ne nősülj lelkem, ne nősülj! — fejezte 
be Andrej herczeg. 

— Igazán nevetséges, — szólott Pierre, — hogy 
ön, un, magát tehetségtelennek, s az életét — elrontott 
életnek tartja. Hiszen még minden, minden előtte van. 
És ön . . . 

Azt nem mondta ki, hogy ön micsoda, de a hangja 
elárulta, hogy milyen nagyra tartja a barátját és milyen 
sokat vár tőle a jövőben. 

„Hogy ' is beszélhet í gy !" — gondolta magában 
Pierre. Pierre ugyanis éppen azért tartotta Andrej hercze-
get a tökéletesség mintaképének, mert a legnagyobb mér
tékben egyesítette magában azokat a tulajdonságokat, a 
melyek ő benne nem voltak meg, s a melyeket legtalá
lóbban az akaraterő fogalmában lehet összefoglalni. 
Pierre mindig bámulta Andrej herczegnek azt a tehetsé
gét, hogy mindenféle és fajta emberrel oly nyugodtan tu
dott elbánni, bámulta szokatlan emlékezőtehetségét, ol
vasottságát (mindent olvasott, mindent tudott, minden
hez értett) és különösen azt a tulajdonságát, hogy tudott 
dolgozni és tanulni. És ha Pierre gyakran meg is ütközött 
azon, hogy Andrejből hiányzik az elmélkedő bölcselke
dés adománya (a mire Pierre-nek különös hajlandósága 
vol t ) , még ebben sem fogyatkozást, hanem erőt 
látott. 

A legjobb, legszívélyesebb és legegyszerűbb viszo
nyok közt is feltétlenül szükség van a hízelgésre és a 
magasztalásra, valamint, hogy a kerekeknek szükségük 
van a kenőcsre, hogy forogjanak. 

— Én már eljátszottam kis játékaimat, — szólott 
Andrej herczeg. — Mit is beszéljünk rólam? Beszéljünk 
inkább terólad, — tette hozzá rövid hallgatás után s v í -



gasztaló gondolatain elmosolyodott. Ez a mosoly ugyan
abban a pillanatban Pierre arczán is visszatükröződött. 

— Hát én rólam ugyan mit beszéljünk? — kérdezte 
Pierre, gondtalan és vidám mosolyra húzván az ajkát. 
— Mi vagyok én voltaképpen? Egy törvénytelen fiú! — 
Erre egyszerre mélységesen elpirult. Nyilvánvaló volt, 
hogy nagy megerőltetésébe került ezt kimondania. — Se 
nevem, se v a g y o n o m . . . Aztán meg, igazán . . . — De 
azt nem mondta meg, hogy mit igazán. — Én egyelőre 
szabad vagyok és jól érzem magamat. Csak azt nem tu
dom sehogyan sem, mit kezdjek. Komolyan szeretném 
kikérni a tanácsát. 

Andrej herczeg jóságos szemekkel nézett rá. De 
azért fölényének a tudata szívélyes és gyöngéd pillantá
sában is kifejezésre jutott. 

— Téged különösen azért szeretlek, mert te vagy 
az egyetlen igazi ember a mi egész világunkban. Könnyű 
neked. Válassz, a mit akarsz, az tökéletesen mindegy. 
T e mindenütt be fogsz válni, csak egyet: ne járj többé 
ezekhez a Küraginékhoz s ne folytasd tovább ezt az éle
tet. Ez annyira nem illik hozzád: mind azok a duhajkodá-
sok és huszáros virtuskodások, mi egy más . . . 

— Mit csináljak, pajtás, — szólott Pierre vállat 
vonva, — hja az asszonyok, lelkem, az asszonyok! 

— Nem értem, — felelt Andrej. — Tisztességes asz-
szonyok, az egészen más, de a Kuragin asszonyai, asszo
nyok és b o r , . . . ezt nem értem! 

Pierre Kuragin Vaszilij herczegnél lakott és részt
vett a herczeg fiának, Anatole-nak a kicsapongó életében, 
ugyanazéban, a kit javítás czéljából össze akartak há
zasítani Andrej herczeg húgával. 

— Tudja mit, — szólott Pierre, mintha egyszerre 
szerencsés ötlete támadt volna, — komolyan, már rég 
gondoltam erre. Ilyen élet mellett nem is gondolhatok s 
nem is szánhatom el magamat semmire. A fejem is fáj, 
pénzem sincs. Mára is meghitt, de nem megyek el. 

— Add becsületszavadat, hogy nem mégy oda 
többet!? 

— Becsületszavamra! 



Már két óra volt éjfél után, mikor Pierre a barátjá
tól eltávozott. Valódi júniusi, pétervári fehér éjszaka volt. 
Pierre beleült egy bérkocsiba, azzal az elhatározással, 
hogy haza megy. De minél közelebb jutott otthonához, 
annál inkább érezte annak a lehetetlenségét, hogy ezen 
az éjszakán, mely inkább alkonyathoz v a g y hajnalhoz 
hasonlított, elaludjék. Messze ellátott az elhagyott utczá-
kon. Útközben eszébe jutott, hogy Kuragin Anatole-nál 
ma este együtt van a szokott kártyatársaság, mely já
ték után szokott kezdeni iddogálni, s Pierre egyik ked-
vencz mulatságával szokta az estét befejezni. 

— Jó volna elmenni Kuraginhoz, — gondolta magá
ban. De legott eszébe jutott Andrej herczegnek adott be
csületszava, hogy nem megy oda többet. 

De, mint ez az úgynevezett gyengejellemű embe
reknél rendesen lenni szokott, egyszerre olyan szenve
délyes vágy fogta el, hogy ezt az oly jól ismert kicsa
pongó életet még egyszer megízlelje, hogy végre is rá
szánta magát, hogy mégis csak elmegy. Egyúttal az is 
az eszébe ötlött, hogy adott szava semmit sem ér, mert 
még előbb, mintsem Andrej herczegnek, becsületszavát 
adta Anatole herczegnek is, hogy elmegy, aztán meg el
gondolta, hogy ezek a becsületszóra tett ígéretek mind 
csak olyan általános és minden határozott tartalom nél
kül való dolgok, különösen ha meggondolja az ember, 
hogy könnyen megeshetik, hogy holnap vagy meghal, 
vagy valami más olyan rendkívüli dolog éri, hogy se 
becsületes, se becstelen nem lesz többé. A z ilyen alakos
kodások, melyek egyszeriben minden szándékát és elha
tározását semmivé tettek, gyakran hatalmukba kerítet
ték Pierre-t. Elment tehát Kuraginhoz. 

Megérkezvén egy a lovas-testőrség kaszárnyája 
mellett lévő nagy ház feljárójához, a melyben Anatole 
lakott, Pierre a kivilágított lépcsőn fölsietve, belépett egy 
nyitott ajtón. A z előszobában nem volt senki; üres pa-
laczkok, köpenyek és sárczipök hevertek benne szana
szét, borgőz ütötte meg az orrát, a távolból zaj és kiabá
lás hallatszott. 

A vacsora és a játék már véget ért, de a vendégek 
még nem oszlottak szét. Pierre ledobta a köpenyét és 



belépett az első szobába, a hol még ott voltak a vacsora 
maradványai, s egy inas, abban a hitben, hogy senki se 
látja, egymásután hajtogatta föl a poharakban maradt 
borokat. A harmadik szobából lárma, kaczagás, ismerős 
hangok kurjogatása s egy medve dörmögése hallatszott 
ki. Vagy nyolcz fiatal ember sürgött-forgott nagy buzga
lommal a nyitott ablak körül. Hárman egy fiatal medvé
vel bíbelődtek, melyet egyikük lánczon vezetett és ijeszt
gette vele a többieket. 

— Steevens-re teszek százat! — kiáltott az egyik. 
— Csak vigyázz, meg ne járjad! — kiáltott a 

másik. 
— Én meg Dolochovra! — kiáltott a harmadik. — 

Üsd szét, Kuragin. 
— Ugyan, hagyjátok már azt a Miskát, mikor Itt 

fogadásokról van szó. 
— De egy szuszra, különben vége ! — kiáltott a ne

gyedik. 
— Jakov, egy palaczkot ide, Jakov! — kiáltott föl 

maga a házigazda, egy fiatal, szép fiú, a ki a melle köze- ' 
pén szétnyitott egy szál ingben állt ott a csoport köze
pén. — Megálljunk, urak. Im' itt van Pjotrusa, az én ked
ves barátom, — fordult oda Pierre-hez. Egy másik de
rült, kékszemű, alacsony termetű fiatal ember hangja, 
mely a sok borízű hang között különösen feltűnt józan 
csengésével, megszólalt az ablak mellől: — gyere ide. 
üsd szét a fogadást! Ez volt Dolochov, a szemjonovszkij-
ezred egyik tisztje, ismert játékos és duhaj vérű ember, 
a ki együtt lakott Anatole-al. Pierre vidáman nézett kö
rül és elmosolyodott. — Semmit sem értek az egészből. 
Miről van hát szó? 

— Megálljunk, ez még nem részeg. Palaczkot ide, 
— szólott Anatole, s az asztalról fölkapván egy poharat, 
odament vele Pierre-hez. 

— Mindenekelőtt igyál. 
Pierre elkezdett inni, egyik poharat a másik után 

hajtotta föl s lopva végigmustrálta a részeg vendégeket, 
a kik megint az ablak felé tódultak, és hallgatta a be
szédjüket. Anatole újra töltött neki és elmondta, hogy 
Dolochov fogadott az angol Steevens-szel, egy tenge-



részszel, a ki szintén ott volt, hogy ő, már mint Dolo-
chov, kiül a harmadik emelet ablakába s ott kifelé lelógó 
lábakkal, megiszik egy palaczk rumot. 

— No, idd ki hát az egészet! — szólott Anatole, 
odanyújtván Pierre-nek az utolsó poharat, — különben 
"nem eresztlck el! 

— Nem, nem kell, — mondotta Pierre, s Anatole-t 
félrelökvén odament az ablakhoz. Dolochov a kezénél 
fogta az angolt, és tisztán, világosan elmondta előtte még 
egyszer a fogadás föltételeit, miközben főképpen Anatole-
hoz és Pierre-hcz fordult. 

Dolochov középtermetű, göndörhajú, derült és kék
szemű ember volt. Lehetett vagy huszonötéves. Nem 
viselt bajuszt, mint a gyalogos tisztek általában s így a 
szája, arczának a legszembeszökőbb része teljesen lát
ható volt. Ennek a szájnak a vonalai feltűnően finom 
metszésüek voltak. Felső ajka a közepén hegyes ék 
módjára erélyesen ereszkedett le az erőteljes alsóra, s a 
gzája szegleteiben állandóan, mintha valami kettős — 
minden szegletben egy-egy — mosoly játszott volna; s 
mindez együttvéve, de különösen elszánt, kihívó és okos 
tekintetével együtt olyan benyomást tett, hogy lehetetlen 
volt ezt az arezot észre nem venni. Dolochov szegény 
és minden összeköttetések nélkül való ember volt és 
mind a mellett, hogy Anatole tízezreket költött, Dolochov 
együtt lakott vele és úgy tudta intézni a dolgot, hogy 
úgy Anatole, mint mindazok, a kik őket ismerték, Dolo-
chovot jobban megbecsülték, mint Anatole-t. Dolochov 
minden játékot játszott és csaknem mindig nyert. Bár
mennyit ivott légyen is, soha se vesztette el a fejét. Ü g y 
Kuragin, mint Dolochov is, abban az időben híresek vo l 
tak a pétervári korhelyek és jómadarak világában. 

Elhozták a palaczk rumot; az ablak-keretet, mely 
akadálya volt annak, hogy az ablak külső párkányára ki 
lehessen ülni, két inas is feszegette, a kik szemlátomást 
siettek, mert megszeppentek a körülöttük álló urak taná
csaitól és kiabálásától. 

Anatole az ö diadalmas ábrázatával odalépett az 
ablakhoz. Kedve kerekedett összetörni valamit. Félre-



lökte az inasokat és nekifeküdt az ablak-keretnek, mely 
azonban nem engedett. Erre betörte az ablakot. 

— Lássuk hát, te atléta, — fordult oda Pierre-hez. 
Pierre megmarkolta a keresztgerendát, egyet rántott 
rajta, s recsegve kitépte az ablak tölgyfakeretét. 

— Csak ki vele, egészen, különben még azt hiszik, 
hogy fogózkodom, — szólott Dolochov. 

— A z angol dicsekszik. . . hm? . . . jó lesz így? . . . 
— mondotta Anatole. 

— Jó, — felelt Pierre s rápillantott Dolochovra, a ki 
fogta a palaczk rumot s odalépett az ablakhoz, a melyen 
keresztül belátszott az ég s az esti és hajnali szürkület 
rajta összeolvadó pirkadása. Dolochov, a palaczk rum
mal a kezében, felugrott az ablakra. — Csönd legyen! 
— kiáltott föl az ablakpárkányon állva s a szoba felé 
fordulva. Valamennyien elhallgattak. 

— Fogadok (francziául beszélt, hogy az angol is 
megértse, de nem valami jól beszélte ezt a nyelvet) öt
ven aranyba, vagy ha úgy tetszik százba, — tette hozzá 
s az angolhoz fordult. 

— Nem, csak ötvenbe, — mondotta az angol. 
— Jó, tehát ötven aranyba, hogy a nélkül, hogy a 

szájamtól elvenném, fenékig kiiszom ezt a palaczk ru
mot, kiiszom itt az ablakon, ezen a helyen ülve (lehajolt 
s rámutatott a párkánynak az ablakon kívül lévő kiugrá
sára) és nem fogózom meg semmiben. . . 

— Nagyon helyes, — szólott az angol. 
Anatole odafordult az angolhoz s megfogván a 

frakkja gombját s felülről lefelé végignézvén rajta (az 
angol alacsony termetű ember vol t) , elkezdte angolul is 
ismételni előtte a fogadás föltételeit. 

— Megállj! — kiáltott Dolochov s odakoppintotta 
a palaczkot az ablakhoz, hogy a figyelmet magára vonja. 
— Megállj, Kuragin; ide hallgassatok: ha valaki ezt utá
nam csinálja, fizetek neki száz aranyat. Megértettétek? 

A z angol bólintott a fejével, de semmivel sem 
árulta el, vájjon hajlandó-e ezt az újabb fogadást is tar
tani vagy sem. Anatole nem eresztette cl az angolt, s bár 
ez a fejbólintással már tudtul adta, hogy mindent megér
tett, Anatole mégis lefordította neki Dolochov szavait an-



gólra. Egy fiatal, czingár gycrkőcz, egy testőr-huszár, a ki 
az este veszített, fölmászott az ablakra és lenézett. 

— Juj! . . . Juj! . . . Juj! . . . — mondotta megszep
penve, a mint az ablakból az utcza kövezetére lepis
lantott. 

— Csönd legyen! — kiáltott föl Dolochov és elrán
totta az ablaktól a tisztccskét, a ki belebotolván a sar
kantyújába, ügyetlenül támolygott vissza a szobába. 

Dolochov miután a rumos palaczkot odaállította a 
párkányra, hogy kényelmesen elérje, óvatosan és lassan 
fölmászott az ablakra. Miután a lábait lelógatta s mind
két kezével az ablak szélére támaszkodva leült, fölemelte 
a kezeit, megkereste az egyensúlyt, feszengett jobbra
balra, s kezébe vette a palaczkot. Anatole két gyertyát 
hozott, s bár már egészen világos volt, odaállította az 
ablakpárkányra. Dolochov fehér inggel takart háta és 
göndör feje, mindkét oldalról meg volt világítva. Vala
mennyien az ablakhoz siettek. Legelöl állott az angol. 
Pierre elmosolyodott és nem szólt semmit. A jelenlévők 
egyike, a ki idősebb volt a többieknél, egyszerre bosszús 
és ijedt arczczal előretolakodott s meg akarta kapni Do-
lochovnak az ingújját. 

— Urak, ez ostobaság; halálra zúzhatja magát, — 
szólott ez a valamelyest megfontoltabb ember. 

Anatole feltartóztatta. 
— Ne nyúlj hozzá, megijeszted s agyonzúzza ma

gát. H m ? . . . Mi lesz a k k o r ? . . . Hm? . . . 
Dolochov megfordult, újra elhelyezkedett s megint 

kitárta a karjait. 
— Ha még egyszer közeledik hozzám valaki, — 

mondotta ritkásan eregetve összeszorított, finom ajkai 
közül a szavakat, — tüstént lesegítem oda ni! Nos! 

Mikor ezt a szót: nos! kimondotta, megint előre 
fordult, kezét az egyensúly kedvéért fölemelte. A z egyik 
inas, a ki az ablaküveg darabjait kezdte volt összesze
degetni, guggolva megállt s le sem vette a szemeit az 
ablakról és Dolochov hátáról. Anatole tágra nyitott sze
mekkel állott ott. Az angol felbiggyesztett ajakkal úgy 
félvállról nézett maga elé. Az , a ki Dolochovot vissza 



akarta tartani, visszavonult a szoba egyik szögletébe s 
arczczal a fal felé fordulva lefeküdt a pamlagra. Pierre 
eltakarta az arczát, mely, bár az iménti mosoly feledé
kenységből ott maradt rajta, most mégis rémületet és 
szepegést árult el. Valamennyien hallgattak. Pierre el
vette a kezét a szemei elöl. Dolochov még mindig ugyan
abban a helyzetben volt, csak a feje volt hátraszegve, 
úgy, hogy a tarkőja göndör hajfürtjei odaértek az inge 
gallérjához, a keze pedig remegve és erőlködve mind ma
gasabbra emelkedett. A palaczk szemlátomást ürült, s 
Dolochov hátraszegett fejét követve, mind jobban emel
kedett. Miért tart a dolog ilyen soká? — gondolta ma
gában Pierre. Ügy tetszett neki, mintha már fél óránál 
is több múlt volna el. Egyszerre Dolochov a hátával egy 
mozdulatot tett hátrafelé s a keze idegesen megrándult; 
ez a megrándulás elegendő volt hozzá, hogy a rézsútos 
párkányon ülő egész testét megbillentse. Egészen eltoló
dott a helyéről, mire kezei és feje, melyekről lerítt a 
nagy erőfeszítés, még jobban megrázkódtak. Egyik kezét 
fölemelte, hogy megkapaszkodjék az ablakfélfában, de 
csakhamar megint leeresztette. Pierre megint eltakarta 
a szemeit, s feltette magában, hogy többé soha ki nem 
nyitja őket. Egyszerre érezni kezdte, hogy mindenki 
megmozdult körülötte. Fölpillantott. Dolochov ott állott 
az ablakpárkányon, sápadt és derült volt az arcza. 

— Üres! 
Odaadta a palaczkot az angolnak, a ki ügyesen el

kapta. Dolochov leugrott az ablakról. Erős rum szagot 
árasztott maga körül. 

— Nagyszerű! Fenegyerek! Ez aztán a fogadás! 
Hogy ' vinné el az ördög! — kiabáltak mindenfelől. 

A z angol előszedte a bugyellárisát és menten leol
vasta a pénzt. Dolochov elkomolyodott és hallgatott. 
Pierre felugrott az ablakra. 

—• Urak! Ki tartja velem a fogadást? Én is meg
csinálom ugyanezt, — kiáltott föl egyszerre. — Még fo
gadásra sincs szükség, ime. Ide egy palaczkkal. Megcsi
nálom . . . hol az a palaczk! 

— Hadd el, hadd el! — szólt Dolochov mosolyogva. 
— Mit akarsz? Elment az eszed? Ki eresztene oda 



téged? Hiszen neked már a lépcsőn is szédül a fejed, — 
mondották mindenfelől. 

— Kiiszom, ide egy palaczk rumot! — kiabált 
Pierre határozott és részeg taglcjtésekkel csapdosva az 
asztalt és felugrott az ablakra. Megfogták a kezét; de 
olyan erős volt, hogy jó messzire elröpitette azt. a ki kö
zeledett hozzá. 

— Nem, így ugyan nem boldogulsz vele, — szólott 
Anatole, — megálljatok, majd én elbánok vele. Hallod-e, 
én tartom a fogadást, de csak holnap, most pedig vala
mennyien elmegyünk * * *-hcz. 

— Gyerünk, — kiáltott föl Pierre, — gyerünk! . . . 
Miskát is elvisszük magunkkal . . . Ezzel megkapta a 
medvét, s miután átkarolta és fölemelte, elkezdett vele 
a szobában keringőzni. 

VII. 

Vaszilij herczeg megtartotta azt az igéretét, melyet 
Pavlovna Anna estélyen Drubeczkáia herczegnének tett, 
a ki egyetlen fia, Borisz érdekében fordult volt hozzá. 
Jelentést tétetett az ügyről a császárnak és Boriszt. mint 
zászlótartót soron kívül csakugyan áthelyezték a szem-
jenovszkij-ezred testörségébe. De segédtisztté vagy 
egyátaliában Kutrozov mellé, Mihailovna Anna minden 
utánjárása és sürgetése ellenére se nevezték ki. Kevés
sel Pavlovna Anna estélye után, Mihailovna Anna visz-
szatért Moszkvába, egyenesen gazdag rokonaihoz. 
Rosztovékhoz, a kiknél Moszkvában rendesen lakott, s 
a kiknél gyermekkora óta nevelkedett és évek hosszú 
sora óta lakott az ö imádott Borcnykája, a kit most, alig 
hogy belépett volt a hadseregbe, tiszthelyettesként át
helyeztek a testőrséghez. A testőrség még augusztus 
10-én kivonult Pétcrvárról, és Borisznak, a ki egyelőre 
Moszkvában maradt, hogy magát fölszerelje, Radzivilov 
felé útközben kellet csatlakoznia. 

Rosztovéknál az anya és a kisebbik leány névnap
ját, Natálja napját ünnepelték. Reggel óta szünet nélkül 
jöttek-mentek a fogatok, melyek Rosztov grófnénak a 



Povárszkáján lévő és egész Moszkvában jól ismert pa
lotájába az üdvözlőket hozták. A grófné, szép idősebb 
leányával és vendégeivel együtt, a kik szakadatlanul vál
takoztak, ott ült a fogadószobában. 

A grófné vagy negyvenötéves, sovány és keleties 
arczú asszony volt, a kit nagyszámú gyermekei 
— nem kevesebb, mint tizenkettő — szemláto
mást megviseltek. Mozdulatainak és beszédének a 
vontatottsága, mely teste gyöngeségének volt a követ
kezése, tiszteletet gerjesztő és tekintélyes külsőt köl
csönzött neki. Drubeczkája Mihajlovna Anna herczegné, 
mint benfentes, szintén ott ült velük és segédkezett a 
vendégek fogadásában és szórakoztatásában. A fiatalság 
a hátulsó szobákban volt együtt, nem tartván szüksé
gesnek, hogy a látogatók fogadásában résztvegyen. A 
gróf azonban mind azzal a meghívással fogadta és kí
sérte ki a vendégeket, hogy maradjanak ott ebédre. 

— Ügy a magam, mint kedves ünnepeltjeim nevé
ben nagyon hálás vagyok ma chére, vagy mon cher. 
(minden megkülönböztetés nélkül úgy a magasabb, mint 
az alacsonyabb rangúakat így szólította). Ígérjék meg. 
hogy ebédre is eljönnek. Megsért vele, ha nem jön el, 
kedvesem. A z egész család nevében, szívemből kérem, 
kedvesem. — Ugyanezeket a szavakat derült és gondosan 
beretvált, pufók arczának ugyanazzal a kifejezésével, 
ugyanazzal a meleg kézszorítással és ugyanazzal az un
tig ismételt előzékeny meghajlással, minden kivétel és 
megkülönböztetés nélkül elmondta mindenkinek. Mikor 
egyik vendégét kikísérte, legott visszatért azokhoz, a 
kik még a szalonban voltak. Széket húzott maga alá, s 
az élni szerető és tudó ember modorában, peczkesen 
szétterpesztette a lábait, s kezeivel a térdeire támasz
kodva, jelentőségteljesen elkezdett imbolyogni, hol 
orosz, hol meg gyalázatosan rossz, de azért önérzetes 
franczia nyelven találgatásokba bocsátkozott az időjá
rásról, egészségügyi tanácsokat osztogatott, majd ismét 
a kimerült, de kötelességei teljesítésében szilárd ember 
modorával, kopasz fejének ritkás, ősz hajszálait rendez
getve kikísért és meghitt ebédre valakit. Olykor, mikor 
az előszobából visszatért, a virágos-szobán és az inas-



szobán keresztül bement a nagy márvány-terembe, a hol 
nyolczvan emberre terítettek, s a mint az ezüstneműt 
és a porczellánt hordozó, az asztalokat tologató s a da
maszt abroszokat bontogató inasokon végignézett, oda
hívta magához Vasziljevics Dmitrijt, a ki minden dolgá
nak az intézője volt, és odaszólt neki: no, no Mityenka, 
csak vigyázz, hogy aztán rendben legyen minden. Ügy-
úgy, — biztatgatta, a mint a kihúzott óriási asztalon 
gyönyörűséggel végignézett. — A fődolog a felszolgá
lás. Ügy á m . . . S önelégülten felsóhajtva, megint be
ment a fogadó-szobába. 

— Karagina Lyvovna Marja a leányával! — jelen
tette mély, basszus hangon egy hórihorgas grófi lakáj a 
terem ajtajához lépve. A grófné elgondolkodott és szip
pantott egyet az ura arczképével díszített arany burnót-
szelenczéjéből. 

— Agyongyötörnek már ezek a látogatások, — jaj
dult föl. — No de utolsónak még fogadom őt. Amúgy is 
nagyon kényes. Kéretem, — szólt oda az inasnak szo
morú hangon, mintha csak azt mondotta volna: „Ugyan 
gyertek már no!" 

Ruhájával suhogva, kcrekarczú, mosolygó leány
kájával egy büszke megjelenésű, magas termetű és kö-
véres hölgy lépett a szalonba. 

„Kedves grófné, már oly régóta . . . beteg volt, 
szegényke . . . Bazumovszkijék bálján . . . és Apra-
xina grófné . . . én olyan boldog voltam", — egymást 
keresztezve s a ruhák suhogásának s a székek idestova 
huzogatásának a zajával összeolvadva, egymást félbe
szakító, élénk női hangok hallatszottak. Elkezdődött az a 
társalgás, a melyet éppen csak akkorára szoktak szabni, 
hogy a legelső szünetet fölhasználva, fölkeljenek, a ru
háikat suhogtassák, elmondják, hogy: „nagyon örülök; 
a mama egészsége . . . és Apraxina grófné", azután 
megint suhogva kimenjenek az előszobába, fölvegyék a 
bundájukat vagy a köpenyüket s eltávozzanak. A tár
salgás a város akkori legnagyobb eseményére, az öreg 
Bezuchij grófnak, a Jekaterina korszakbeli idők ismert 
milliomosának és férfiszépségének a betegségére s tör
vénytelen fiára, Pierrc-rc terelődött, a ki Scherer Pav-



lovna Anna estélyen olyan illetlenül viselte magát. — 
Én nagyon sajnálom a grófot, — szólott az újonnan ér
kezett vendég; — amúgy is nagyon gyönge lábon áll az 
egészsége, s most a fia révén ez a keserűség még a 
sírba viszi! 

— De hát, mi történt? — kérdezte a grófné, mintha 
nem tudta volna, hogy a vendége miről beszél, bár már 
legalább tizenötször hallotta Bezuchij gróf elkeseredésé
nek az okát. 

— íme, a mai nevelés! Még a külföldön is, — szó
lott a vendég, — ez a fiatal ember teljesen szabadjára 
volt hagyva, és most, mint mondják, Péterváron olyan 
szörnyűségeket mívclt, hogy a rendőrség egyszerűen ki
utasította. 

— Ugyan! csodálkozott a grófné. 
— Rosszul választotta meg a társaságát, — szólt 

közbe Mihajlovna Anna herczegné. — Vaszilij herczeg 
fia, ö és valami Dolochov, mint mondják, — Isten a meg
mondhatója, mi mindent vittek véghez. És ketten már 
meg is szenvedtek érte. Dolochovot lefokozták közkato
nává; Bezuchij fiát pedig elküldték Moszkvába. Kuragin 
Anatole-t az apja valamiképpen kirántotta. De azért őt 
is kiutasították Pétervárról. 

— De hát vájjon mit követtek el? — kérdezte a 
grófné. 

— Valóságos zsiványok, különösen az a Dolochov, 
— méltatlankodott a vendég. — Egy olyan tiszteletre
méltó hölgynek, mint Dolochova Ivanovna Marjának a 
fia, és mi lett belőle?! Képzelje csak: hárman szert tet
tek valahol egy medvére, odaültették maguk mellé, s 
elvitték holmi színésznöcskékhez. Előkerült a rendőrség, 
hogy elcsípje őket. Csakhogy ők csípték el a rendőrfel
ügyelőt, rákötötték a medve hátára s belökték a Moikába; 
a medve persze úszott, s a hátán ott volt a rendőrfel
ügyelő. 

— Pompásan festhetett, kedvesem, az a felügyelő, 
— kiáltott föl a gróf szinte halálra kaczagva magát. 

— Oh, ez szörnyűség! Mi van ezen nevetni való, 
g róf? 



De a hölgyek maguk is önkéntelenül elnevették 
magukat. 

— Csak nagynehezen tudták megmenteni a boldog
talant, — folytatta a vendég. — S ez Bezuchij Vladi-
mirovics Kirill herczegnek a fia, a ki ilyen elmésen szó
rakozik! — tette hozzá. — És még azt mondták, hogy 
milyen okos és milyen jól van nevelve. Tessék, mire 
vezet ez az egész külföldi nevelés. Kernelem, hogy itt 
gazdagsága ellenére se fogadja őt senki. Nekem is be 
akarták mutatni. Én határozottan tiltakoztam: nekem 
leányaim vannak. 

— Miért mondja, hogy ez a fiatal ember olyan gaz
dag? — kérdezte a grófné, félrehajolva a leányoktól, a 
kik legott úgy tettek, mintha semmit se hallanának. — 
Hiszen a herczegnek csak törvénytelen gyermekei van
nak. Ügy tetszik . . . Pierre is az. 

A vendég legyintett a kezével. — Van ő neki, azt 
tartom, legalább húsz törvénytelen gyermeke. 

Mihailovna Anna herczegné, nyilván ki akarván 
mutatni, hogy vannak összeköttetései s hogy ismeri a 
társaságbeli viszonyokat, megint beleszólt a társalgásba. 

— A dolog így áll, — mondotta jelentőségteljesen, 
de szintén félig suttogva. — Vladimirovics Kirill gróf híre 
ismeretes . . . A gyermekeinek már a számát se tudja, 
de ez a Pierre kedvencze neki. 

— Milyen szép ember volt az öreg, — szólott a 
grófné, — még csak a mult-esztendőben is! Szebb férfit 
én soha életemben nem láttam. 

— Most nagyon megváltozott, — mondotta Mihaj
lovna Anna. — Tehát azt akartam mondani, — folytatta: 
— a felesége révén, összes vagyonának általános örököse 
Vaszilij herczeg; de Pierrc-t az apja nagyon szerette, 
foglalkozott a nevelésével és írt a császárnak . . . Ügy, 
hogy most senki se tudja, hogy ha meghal (annyira rosz-
szúl van, hogy ezt minden pillanatban várják, már Lorrain 
is eljött hozzá Pétervárról), kire marad az a roppant va
gyon, Pierre-re, vagy Vaszilij herczegre. Negyvenezer 
lélek és milliók. Én mindezt nagyon jól tudom, maga 
Vaszilij herczeg mesélte nekem. Aztán meg Vladimiro-
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vics Kirill, anyai ágon másod-nagybátyám. Borját is ő 
tartotta a keresztvízre, — tette hozzá, úgy, mintha ennek 
a körülménynek semmi fontosságot se tulajdonítana. 

— Vaszilij herczeg tegnap érkezett Moszkvába. Ügy 
hallom, valami revízióra indul, — szólott a vendég. 

— Igen, de köztünk maradjon, — szólott a her
czegné, — ez csak ürügy; ő egyenesen Vladimirovics 
Kirill herczeghez jött, miután meghallotta, hogy annyira 
rosszul van. 

— De azért, kedvesem, ez mégis csak pompás 
tréfa, — mondotta a gróf és látván, hogy az idősebbek 
nem ügyelnek rá, a fiatalokhoz fordult. — Képzelem, mi
lyen pompás figura volt az a rendőrfelügyelő. 

Erre megmutatván, hogy hogy' hadonászhatott a 
kezével a felügyelő, megint mélyen csengő kaczagásra 
fakadt, melytől egész kövér teste megrázkódott, olyan 
kaczagásra, aminő csak azoktól telik, a kik mindig jól 
esznek, és különösen isznak. — Tehát, — tette még 
hozzá, — legyen szerencsénk szintén ebédre. 

VIII. 

Valamennyien elhallgattak. A grófné szívélyes mo-
solylyal nézett a vendégére, de egyébként cseppet se tit
kolta, hogy legkevésbbé se fog elkeseredni, ha a ven
dége fölkel és ejmegy. A vendég leánya már igazgatta a 
ruháját és kérdő pillantással nézett az anyjára, a mikor 
egyszerre a szomszéd szobából több női- és férfilábnak 
az ajtó felé való futása, egy feldöntött szék puffanása hal
latszott, s kurta karton-szoknyájába valamit rejtegetve, 
befutott a szobába egy tizenháromesztendős leányka, 
s a szoba közepén megállt. Nyilvánvaló volt, hogy nem 
számítván ki jól a futását, véletlenül került be ilyen mesz-
szire. Ugyanebben a pillanatban egy málnaszínhajtókás 
diák, egy testőrtiszt, egy tizenötesztendős leány s egy 
gyermek-zekébe öltözött köpezös és pirospozsgás fiú is 
megjelent az ajtóban. 



A gróf fölugrott és imbolyogva, szélesen terpesz
kedő, tárt karokkal fogadta a befutó leánykát. 

— Ah, itt van ő! — kiáltott föl nevetve. — A z ünne
pelt! A z én kedves kis ünnepeltem! 

— Kedvesem, mindennek megvan a maga ideje, — 
szólott a grófné szigorúságot tettetve. — T e mindig csak 
kényezteted Elie-t, — tette hozzá az urához fordulva. 

— Isten hozta, kedvesem, gratulálok, — szólalt meg 
a vendég. — Milyen bájos gyermek! — tette hozzá, az 
anyjához fordulva. 

A nagyszájú, feketeszemű, nem szép, de élénk 
leányka, az ő gyerekes, meztelen vállaival, melyek a 
gyors futástól meg-megrándultak a fűzőb . 1 , hátra
csapott fekete fürtéivel, vékonyka meztelen karjaival s 
csipkés nadrágocskába és kivágott czipöbe bújtatott lá
bacskáival abban a kedves korban volt, mikor a leányka 
már nem gyermek s a gyermek még nem hajadon. A z 
apjától elfordulva odafutott az anyjához és ügyet se ve tve 
iménti szigorú megjegyzésére, az anyja gallérjának a csip
kéibe rejtette kipirult arczát és elnevette magát. Jót ka-
czagott valamin, miközben a babáját emlegette, a melyet 
a szoknyájából vett elő. 

— Nézze csak, látja? . . . Bala . . . Mimi . . . 
Nézze csak. — Es Natasa nem tudott többet mondani 
(mindent olyan nevetségesnek talált). Rávetette magát 
az anyjára s olyan hangos és csengő kaczagásban tört 
ki, hogy mindenki, még a föleziezomázott vendég is, ön
kéntelenül elmosolyodott. 

— No menj csak, menj, a te fonákságaiddal! — 
szólott az anyja, és tettetett haraggal eltolta magától a 
leányát. — Ez a fiatalabbik, — fordult oda a vendégé
hez. Natasa egy pillanatra elkapván az arczát az anyja 
csipkés kendőjétől, a kaczagás könyei közt pislogott föl 
rá úgy alulról, majd ismét elrejtette az arczát. 

A vendég, kénytelen lévén a családi jelenetet v é 
gigélvezni, szükségesnek tartotta, hogy valami módon 
részt is vegyen benne. 

— Mondja csak, kedvesem, — szólott Natasához 
fordulva, — milyen rokonságban van magácskával ez 
a Mimi? Alkalmasint a leánya? 



Natasának nem tetszett a gyerekes társalgáshoz 
való leereszkedésnek ez a hangja, a melylyel a vendég 
hozzá fordult. Semmit se felelt, csak komolyan nézett 
a vendégre. 

Eközben ez az egész fiatal sereg, Borisz, a tiszt, 
Mihajlovna Anna herczegné fia, Nikolaj, a diák, a gróf 
legidősebb fia, Szonya, a gróf tizenötéves unokahuga 
és a kis Pjotrusa, a kisebbik fia, mind elhelyezkedtek a 
szalonban és szemlátomást iparkodtak azt az élénkséget 
és vidámságot, mely minden porczikájukból szerteáradt, 
az illem határai közé szorítani. Nyilvánvaló volt, hogy 
ott a hátsó szobákban, a honnan valamennyien olyan 
hanyatt-homlok kirohantak, mulatságosabb dolgokról 
trécseltek, mint itt, a hol a városi pletykák, az időjárás 
és Apraxina grófné körül forgott a társalgás. Olykor rá
pillantottak egymásra és alig tudták a kaczagást elfojtani. 

A két fiatal ember, a diák és a katonatiszt, gyer
mekkoruk óta jóbarátok, egykorúak és mindaketten szé
pek voltak, de egymáshoz azért nem hasonlítottak. Borisz 
szálas, szőke fiatal ember volt, nyugodt és szép arczá-
nak a vonásai szabályosak és finomak; Nikolaj alacsony-
termetű, göndör fiú volt, s nyilt kifejezés ült az arczán. 
Felső ajkát már feketés pehely lepte el s egész arcza 
nagy hevességet és lelkesedést árúit el. Nikolaj, mikor 
a szalonba lépett, elpirult. Látszott rajta, hogy iparko
dott mondani valamit, de nem tudott; Borisz, ellenkező
leg, azonnal föltalálta magát, s nyugodtan és tréfásan 
elmondotta, hogy ezt a Mimi-babát ö már mint fiatal 
leánykát ösmerte, a mikor még ép volt az orra, hogy öt 
év alatt, a mennyire emlékszik, mennyire megörege
dett, s hogy egész szélességében hogy' megrepedt a 
koponyája. A mikor ezt mind elmondta, rápillantott Na
tasára. Natasa elfordult tőle s legfiatalabb öcscsére né
zett, a ki a szemeit hunyorgatta, megrázkódott a csön
des nevetéstől, s nem tudván tovább visszatartani magát, 
fölugrott és olyan gyorsan kifutott a szobából, a milyen 
gyorsan csak a lábai vitték. De Borisz már nem nevetett. 

— Mamuska, úgy tetszik, szintén ki akart ko
csizni? kell kocsi? — kérdezte, s mosolyogva az anyjá
hoz fordult. 



— Igen, meni csak, menj, hadd fogjanak be, — mon
dotta az anyja mosolyogva. Borisz lassan az ajtóhoz lé
pett és kiment Natasa után; a kövér fiú bosszúsan sza
ladt utánuk, mintha csak haragudott volna azért, hogy 
a foglalkozásában megzavarták. 

IX. 

A fiatalság közül, a grófné idősebbik leányát, (a ki 
négy évvel volt idősebb a húgánál, és már mint nagy 
leány viselkedett) és a vendégkisasszonyt nem számítva, 
csak Nikolaj és Szonya — az unokahúgocska — ma
radtak a szobában; Szonya vékonyka, finom kis barna 
leány volt, szelíd pillantását hosszú szempillák árnyé
kolták, vastag, fekete hajfonata kétszer is körülérte a 
fejét, s az arczán, de különösen mezítelen, vékonyka, de 
kecses és izmos karjain és a nyakán sárgás árnyalatú 
volt a bőr. Mozdulatainak a simasága, apró tagjainak a 
lágysága és hajlékonysága valami szép, de még nem 
eléggé fejlett cziczára emlékeztettek, a kiből azonban 
gyönyörű macska lesz valamikor. Nyilván szükségesnek 
tartotta elárulni mosolyával, hogy résztvesz az általános 
társalgásban; de a szemei, hosszú és sűrű pilláik alól ön
kéntelenül is olyan szűziesen szenvedélyes imádattal 
csüggtek a sereghez bevonulandó unokabátyján, hogy a 
mosolya egy pillanatra sem ejthetett tévedésbe senkit 
sem és nyilvánvaló volt, hogy a kis czicza csak azért 
ült le, hogy aztán annál erélyesebben felugorjék és el
kezdjen játszani az unokabátyjával, a míg nekik is si
kerül, mint Borisznak és Natasának ebből a szalonból 
kiszabadulni. 

— Bizony kedvesem, — szólt az öreg gróf a ven-
iéghez fordulva és rámutatott Nikolajra. — Lám a barát-
ából, Boriszból tiszt lett s ő most puszta barátságból 
lem akar mellöle tágítani, itthagyja az egyetemet és en-
;em, öreg embert, s ö is katona lesz. Pedig már készen 
zárta egy állás a levéltárban. Lám, mit nem tesz a ba-
•átság! — mondotta a gróf kérdőleg. 



— Mondják, hogy már meg is üzenték a háborút, 
— szólott a vendég. 

— Azt már régóta mondják, — jegyezte meg a 
gróf. — Untig mondják és ismételgetik, s a mellett marad 
minden a régiben. Lám, kedvesem, a barátság! — ismé
telte. — Huszárnak megy. 

A vendég nem tudván, mit mondion, megcsóválta a 
fejét. 

— Éppenséggel nem barátságból, — felelt Nikolaj 
fölpattanva, s iparkodott elutasítani magától ezt a meg
szégyenítő rágalmat. — Éppenséggel nem barátságból, 
hanem egyszerűen azért, mert hivatást érzek magamban 
a katonai pályára. 

Rápillantott az unokahúgára és a vendégkisasz-
szonyra. Mind a ketten a helyeslés mosolyával néztek rá. 

— Ma nálunk ebédel Schubert, a pavlogradi huszár
ezred ezredese. Itt volt szabadságon, s most viszi őt ma
gával. Mitévők legyünk? — mondotta a gróf vállat vonva 
és tréfásan beszélvén egy olyan dologról, mely nyilván 
sok keserűséget okozott neki. 

— Már megmondtam, apuska, — szólott a fia, — 
hogy ha nem akar elereszteni, akkor maradok. De tudom, 
hogy a katonaságon kívül semmire se vagyok való; nem 
vagyok diplomata, nem vagyok hivatalnok, nem tudom 
elleplezni azt, a mit érzek, — mondotta, s a szép fiatal
ság kaczérságával folyton Szonyára s a vendégkisasz-
szonyra pislogott. 

A kis czicza, a ki egészen belemerült a szemeivel, 
úgy látszott, mintha minden pillanatban kész volna játé
kot kezdeni s egész macskatermészetét kimutatni. 

— No, no, jól van! — szólott az öreg gróf: — min
dig csak tüzeskedik. Valamennyiüknek Bonaparte csa
varta el a fejét; mind arról álmodoznak, hogy, mint ő is, 
hadnagyokból majd császárokká lesznek. Am legyen, 
adja Isten, — tette hozzá, a nélkül, hogy a vendég gú
nyos mosolyát észrevette volna. 

A felnőttek Bonapartéról beszéltek. Julié, Karagina 
leánya odafordult a fiatal Rosztovhoz. 

— Milyen kár, hogy csütörtökön nem volt ott Ar-
charovéknál. Ügy unatkoztam maga nélkül, — mondotta 



zivélyesen mosolyogva. A fiatal ember, a kinek hízel
gett ez a nyilatkozat, a fiatalság kaczér mosolyával kö
zelebb ült hozzá, s egészen önálló társalgást kezdett a 
riosolygó Julie-vel, s egyáltalában nem vette észre, hogy 
ez az önkéntelen mosoly a féltékenység késével haso
gatta a mesterkélten mosolygó Szonya szívét. A társal
gás kellő közepette ráesett a pillantása. Szonya haragos 
szenvedélylyel nézett rá s alig tudta a könnyeit vissza
fojtani, majd erőszakolt mosolylyal az ajkán, fölkelt és 
kiment. Nikolaj egész élénksége egyszeriben eltűnt. Ki
leste a társalgás legelső zökkenését és önmagából kikelt 
arczczal sietett ki a szobából, hogy Szonyát fölkeresse. 

— Milyen fehér szálakból vannak szőve ennek az 
egész fiatalságnak a titkai! — sóhajtott föl Mihailovna 
Anna, a kifelé siető Nikolajra mutatva. — Hjah, fiatalok 
közt kényes dolog ám az ilyen közeli atyafiság, — tette 
hozzá. 

— Bizony, — mondotta a grófné, az után, hogy az 
a napsugár, mely a fiatalokkal együtt a szalonba bevil
lant, megint eltűnt, s mintegy válaszolva egy kérdésre, 
melyet ugyan senki sem intézett hozzá, de a mely őt ál
landóan foglalkoztatta: — mennyi szenvedésen, mennyi 
nyugtalanságon kellett keresztülmenni azért, hogy most 
öröme telhessék az embernek bennük! És még most is, 
igazán több a remegés, mint az öröm. Csupa rettegés, 
csupa rettegés mindig! Éppen abban a korban vannak, 
a mikor a leányokat és a fiúkat a legtöbb veszedelem 
fenyegeti. 

— A neveléstől függ minden, — jegyezte meg a 
vendég. 

— Bizony igaza van, — folytatta a grófné. —- Eddig, 
Istennek hála, valósággal barátja voltam a gyermekeim
nek, a kik teljes bizalommal vannak irántam, — mondotta 
a grófné, beleesvén a legtöbb szülőnek abba a tévedé
sébe, hogy azt hiszik, hogy a gyermekeiknek nincsen 
titkuk előttük. — Azt az egyet tudom, hogy én mindig 
első bizalmasa leszek a gyermekeimnek és hogy Niko-
lenyka, aző lobbanékony természetével, ha fog is csinta
lankodni (hiszen a fiúk nem lehetnek meg a nélkül), de 
úgy, mint ezek a pétervári úrfiak, — soha. 



— Bizony pompás, derék fiú, — erősítette a gróf, 
a ki a bonyolódott kérdéseket mindig azzal szokta el
intézni, hogy mindent pompásnak talált. — Lám, huszár 
akar lenni. Mit akar még többet, ma chére! 

— Milyen bájos teremtés az a kisebbik leány, — 
szólott a vendég. — Akár az eleven kéneső! 

— A z ám, — mondotta a gróf. — Reám ütött! Es 
milyen hangja van; bár az én leányom, de azért kimon
dom azt, a mi igaz, énekesnő lesz belőle, második Salo-
moni. Egy olasz mestert tartunk, a ki tanítja. 

— Nincs még korán? Azt mondják, árt a hangnak, 
ha ebben a korban tanul. 

— Oh, dehogy, hogy' volna korán! — szólott a gróf. 
•— Hát a mi anyáink, a kik tizenkét-tizenhárom éves 
korukban már férjhez mentek? 

— Hiszen már is szerelmes Boriszba! Micsoda 
leány! — mondotta a grófné, szelíden rámosolyogva Bo
risz anyjára, és nyilván megint felelvén az őt állandóan 
foglalkoztató kérdésre, úgy folytatta: — No lám, mert 
ha szigorú lennék vele , ha szidalmakkal korlátoznám . . . 
Isten tudja, még titokban miket csinálnának (a grófné arra 
gondolt, hogy csókolóznának), így pedig tudom minden 
szavát. Esténkint maga jön oda hozzám és elmond 
mindent. Lehet, hogy kissé kényeztetem, de igazán mon
dom, azt hiszem, hogy jobb is így. A z idősebbet, azt szi
gorúan neveltem. 

— Igen, engem egészen másként neveltek, — szó
lalt meg az idősebbik, a szép Vjera grófnő mosolyogva. 
De ez a mosoly nem tette szebbé Vjera arczát, mint ren
desen lenni szokott; ellenkezőleg, természetellenessé és 
így kellemetlenné lett tőle az arcza. A z idősebbik, Vjera, 
szép volt, okos volt, pompásan tanult, jól volt nevelve, 
kellemes volt a hangja, s a mit csak mondott, mind igaz 
és talpraesett volt ; de különös, hogy a vendég is, a grófné 
is, szinte csodálkozva néztek rá, mintha csak azt kér
dezték volna, miért is mondta azt, és valami kellemetlen 
érzés támadt bennük. 

— Az idősebbekkel mindig mesterkednek, mindig va-
lamai rendkívülit akarnak faragni belőlük, — szólott a 
vendég. 



— Mi tagadás benne, ma chére! A grófné is bizony 
mesterkedett Vjerával, — jegyezte meg a gróf. — No, 
de sebaj! Azért mégis pompásan sikerült, — tette hozzá 
s megelégedéssel bólintott Vjera felé. 

A vendégek fölkeltek és elmentek, de megígérték, 
hogy ebédre visszajönnek. 

— Micsoda furcsa szokás! Ugyancsak itt felejtették 
magukat! — jegyezte meg a grófné, miután a vendégeit 
kikísérte. 

X. 

Mikor Natasa a szalonból kiment, csak a virágos 
szobáig futott. Ebben a szobában megállott, s fülelvén a 
szalonban folyó társalgásra, Boriszt várta. Már-már tü
relmetlenkedni kezdett, s a lábával toppantva, szinte 
sírva fakadt azon, hogy nem jött utána tüstént, a mikor 
egyszerre meghallotta a fiatal ember se nem lassú, se 
nem gyors, hanem rendes lépteinek a zaját. Natasa sza
porán a virágcserepek közé szökött és elbújt. 

Borisz a szoba közepén megállt, körülnézett, le
verte az egyenruha ujjairól a reájuk hullott virágport 
és odamenvén a tükörhöz, elkezdte nézni szép arczát. 
Natasa meg se pisszenve leste a rejtekhelyéről, vájjon 
mit fog csinálni. Egy darabig ott állt a tükör előtt, elmo
solyodott, majd az ajtó felé indult. Natasa szólítani 
akarta, de meggondolta a dolgot. — Csak hadd keres
sen, — mondotta magában. Alig hogy Borisz kiment, 
mikor a másik ajtón, egészen kipirulva, belépett Szonya 
és könyek közt, bosszúsan motyogott valamit. Natasa, 
a ki az első pillanatban oda akart szaladni hozzá, erőt 
vett magán, s a búvóhelyén megmaradva, mint a köd
süveg alól leste, a mi körülötte történt. Valami különös 
és új gyönyörűséget érzett. Szonya valamit suttogott s 
rápillantott a szalon ajtajára. A z ajtón belépett Nikolaj. 

— Szonya! Mi lelt? Hogy ' lehet már valaki ilyen? 
— szólott Nikolaj odasietvén hozzá. 

— Semmi, semmi, hagyjon békét! — Szonya sírva 
fakadt. 



— De én tudom mi az. 
— No, ha tudja, annál jobb, menjen csak vissza ő 

hozzá. 
— Sz-o-nya! Csak egy szót! Hogy ' lehet így gyö

törni magát is, engem is, egy fantazmagória miatt? — 
mondotta Nikolaj és megfogta a kezét; Szonya nem rán
totta vissza a kezét és abban hagyta a sírást. 

Natasa mozdulatlanul, visszafojtott lélekzettel és 
csillogó szemekkel pislogott ki búvóhelyéről. — Mi lesz 
most, gondolta magában. 

— Szonya! Nem törődöm az egész világgal! T e 
vagy mindenem, — szólott Nikolaj. — Ezt be is fogom 
neked bizonyítani. 

— Nem szeretem, ha ilyeneket beszélsz. 
— Nos, hát nem fogok, bocsáss meg Szonya! — 

Odahúzta őt magához és megcsókolta. 
— Oh, milyen szép! — gondolta Natasa, s mikor 

Szonya és Nikolaj a szobából kimentek, utánuk lopó
zott és odahívta Boriszt. 

— Borisz, jöjjön ide, — mondotta jelentőségteljes 
és ravasz arczkifejezéssel. — Mondanom kell önnek va
lamit. Ide, ide, — tette hozzá és bevezette öt a virágos
szobába, a cserepek közé arra a helyre, a hol az imént 
rejtőzött. Borisz mosolyogva ment utána. 

— Mi az a valami? — kérdezte tőle. 
Natasa zavarbajött, körülnézett s megpillantván az 

egyik cserépre odadobott babáját, fölkapta. 
— Csókolja meg a babát, — mondotta. 
Borisz figyelmes, gyöngéd pillantással nézett élénk 

arczába és semmit se felelt. — Nem akarja? Nos, akkor 
jöjjön ide, — szólott és még mélyebben behúzódván a 
virágok közé, félrelökte a babát. — Közelebb, közelebb! 
— suttogta. A tisztecskét megfogta a hajtókáinál fogva, 
s diadalmas rémület tükröződött kipirult arczán. 

— Hát engem akar-e megcsókolni? — suttogta 
alig hallhatóan, s úgy félszemmel pislogva és moso
lyogva rá, csaknem síiva fakadt az izgatottságtól. 

Borisz elpirult. — Milyen furcsa magal — szólalt 
meg, odahajolván hozzá, majd még jobban elpirult, de 
semmit sem csinált, csak várt. 



Natasa a cserepek közt átosont á szoba másik sar
kába és lehorgasztott fejjel megállt. 

— Natasa, — mondotta, — maga tudja, hogy én 
szeretem magát, de . . . 

— Maga szerelmes belém? — szakította félbe 
Natasa. 

— Igen, szerelmes vagyok, de arra kérem, ne te
gyük azt, a mit az imént . . . Még négy esztendő . . . 
Akkor majd megkérem a kezét. — Natasa gondolatokba 
merült. 

— Tizenhárom, tizennégy, tizenöt, tizenhat . . . — 
mondotta, s vékony ujjacskáin kiolvasta. — Jól van! 
Tehát ez biztos? — S az öröm és a megnyugvás mo
solya derítette föl eleven arczát. 

— Biztos! — szólt Borisz. 
— örökre? — kérdezte a leányka. — Mind ha

lálig? 
S karon fogva őt, boldog arczczal, szép csendesen 

bement vele a pamlagos szobába. 

XI . 

A grófnét annyira kifárasztották a látogatások, 
hogy nem fogadott többet senkit és kiadta a kapusnak a 
parancsot, hogy mindazokat, a kik még jönni találnak, 
föltétlenül hívja meg ebédre. A grófné négyszemközt 
akart beszélni gyermekkori barátnőjével, Mihájlovna 
Anna herczegnővel, a kit Pétervárról való megérkezése 
óta még jóformán alig látott. 

— Veled szemben teljesen őszinte leszek, — mon
dotta Mihájlovna Anna. — Ügyis oly kevesen vagyunk 
már régi barátnők! Azért is becsülöm oly sokra a te ba
rátságodat. 

Mihájlovna Anna rápillantott Vjerára és elhallga
tott. A grófné megszorította a barátnője kezét. 

— Vjera, — szólott a grófné legidősebb leányához 
fordulva, a kit talán a többinél kevésbbé szeretett. 

Hogy ' nincs érzéked semmi iránt? Hát nem 



érzed, hogy fölösleges vagy itt? Menj át a húgodhoz, 
v a g y . . . 

A szép Vjera megvetően elmosolyodott, és úgy 
látszott, hogy éppenséggel nem érzi sértve magát. 

— Ha előbb szólt volna mamácska, már rég ki
mentem volna, — mondotta, és bement a szobájába. De 
a mint a pamlagos-szoba mellett elment, észrevette, 
hogy a szoba mindenik ablakában egy-egy párocska ül. 
Megállt és megvetően elmosolyodott. Szonya egész 
közel ott ült Nikolaj mellett, a ki saját szerzeményű ver
sét másolta le neki. Borisz és Natasa a másik ablaknál 
ültek, s mikor Vjera belépett, elhallgattak. Szonya és 
Natasa bűnbánó és boldog arczczal néztek Vjerára. 

Kedves és megható volt ezeket a szerelmes leány
kákat látni, de Vjerában a látásuk szemlátomást néni 
keltett valami kellemes érzelmeket. 

— Hányszor kértelek már benneteket, — mondotta, 
— hogy ne vegyétek el az én holmimat, hiszen nektek 
is meg van a magatok szobája. — Ezzel kivette Nikolaj 
kezéből a tintatartóját. 

— Tüstént, tüstént, — szólott Nikolaj, s még egy
szer bemártotta a tollat. 

— Semmit se tesztek a maga idejében, — folytatta 
Vjera. — A z imént is úgy berontottatok a szalonba, hogy 
mindenki elszégyelte magát miattatok. 

Mind a mellett, vagy talán éppen azért, mert abban, 
a mit mondott, teljesen igaza volt, senki se felelt neki, s 
mind a négyen csak összenéztek. Vjera még habozva 
állt a szobában, kezében a tintatartóval. 

— Es ugyan micsoda titkok lehetnek azok a ti ko
rotokban, Natasa és Borisz közt, meg ti köztetek, leg
följebb csak holmi ostobaságok! 

— De hát neked mi közöd hozzá, Vjera? — szólalt 
meg Natasa védekező, halk hangon. Ezen a napon még 
a szokottnál is jobb és gyöngédebb volt mindenki iránt. 

— Ostoba kérdés, — szólott Vjera, — szégyelem 
magamat miattatok. Micsoda nagy titkolózás ez . . . 

— Mindenkinek megvannak a maga titkai. Mi se 
bántunk téged azzal a Berg-gel, — mondotta Natasa 
nekihevülve. 



— Gondolom is, hogy nem bántotok, — felelt Vjera, 
— mert az én cselekedeteimben soha sincs és nem is 
lehet semmi rossz. De a mamának azért maid elmondom, 
hogy' viselkedel te Boriszszal. 

— Ilyinisna Natálja nagyon szépen viselkedik v e 
lem, — jelentette ki Borisz. — Semmi okom panaszra, 
— tette hozzá. 

— Hagyja cl, Borisz, maga olyan diplomata (a 
diploiiiata szó nagyon divatban volt a gyerekek közt, 
abban a különös értelemben, a melyet ök ennek a szónak 
adtak); már szinte unalmas, — mondotta Natasa sértő
dött és reszkető hangon. — De hát, ugyan miért is rágja 
ü mindig a fülemet? 

— Te ezt soha se fogod megérteni, — szólott Vjc-
rához fordulva, — mert te soha senkit se szerettél; neked 
nincs szíved, te csak madame de Genlis vagy (ezt a 
csúfnevet, melyet nagyon sértőnek tartottak, Nikolaj adta 
Vjerának), s a te legnagyobb gyönyörűséged másoknak 
kellemetlenséget okozni. Csak kaczérkodjál Berggel, a 
mennyit akarsz, — tette hozzá szaporán. 

— De az már bizonyos, hogy vendégek előtt soha 
se fogok fiatal emberek után futkosni . . . 

— A mit akart, azt elérte, — szólt Nikolaj: — min
denkinek mondott valami kellemetlenséget, s megzavart 
valamennyiünket. Gyerünk a gyerekszobába. — Mind a 
négyen, mint a megriasztott madarak fölkeltek és ki
mentek a szobából. 

— Nekem, igenis mondtak kellemetlenségeket, de 
én ugyan senkinek, — mondotta Vjera. 

— Madame de Genlis! Madame de Genlis! — kia
bálták kívülről a nevető hangok. 

A szép Vjera, a ki valamennyiükre ilyen fölháborító 
és kellemetlen hatást tett, elmosolyodott és szemlátomást 
rá se hederítvén arra, a mit neki mondtak, odament a 
tükörhöz és megigazította a szalagját és a haját. Szép 
arczát látva, szemlátomást még hidegebbé és még nyu
godtabbá lett. 

A szalonban tovább folyt a társalgás. 
— Ah! chérc,— mondotta a grófné.— az én éle-



tem útja sincs ám mindenütt rózsával behintve. Mintha 
bizony nem látnám, hogy a mi életmódunk és a mi va
gyoni viszonyaink mellett már nem húzhatjuk soká! S 
mindezt a club, meg az ő jósága teszi. És azt hiszed, 
ha falún élünk, ott talán pihenünk? Ott is csak műked
velő előadás, vadászat és a jó Isten tudja mi minden 
járja. De mit is beszélünk rólam! Mondd inkább, hogy' 
intézted te mindezt? Sokszor igazán csodálkozom rajtad. 
Annette, hogy a te korodban hogy' tudsz Moszkvában, 
Péterváron úgy egymagad idestova kocsikázni minisz
terekhez, előkelőségekhez járni, és hogy' tudsz minden
kivel bánni, igazán csodálkozom! Hogy' csinálod mind
ezt? Lám én mindehhez még csak nem is konyítok. 

— Oh, lelkem! — felelt Mihajlovna Anna her
czegné. — Ne is adja az Isten, hogy megtudd, mit tesz 
az minden támasz nélkül s egy fiúval, a kit az imádásig 
szeretsz, özvegyen maradni. Beletanul az ember min
denbe, — folytatta valamelyes büszkeséggel. — A pö
röm mindenre megtanított. Ha ezek közül a hepeziás 
nagyfejűek közül beszélnem kell valakivel, írok egy le
velet : „ E z és ez a herczegné, beszélni szeretne ezzel és 
ezzel", kocsiba ülök, s elmegyek akár kétszer, három
szor, négyszer is, mindaddig, míg csak meg nem kapom 
azt, a mire szükségem van. Oh, hogy mit gondolnak fe
lőlem, nekem tökéletesen mindegy. 

— De hát Borenyka ügyében vájjon kihez fordul
tál? — kérdezte a grófné. — Lásd, a tied már testőr
tiszt, Nikoluska meg még mindig csak hadapród. Nincs 
a ki törődjék vele. Kihez fordultál? 

— Vaszilij herczeghez. Nagyon kedves volt. Tüs
tént belement mindenbe és jelentést tett az uralkodónak, 
— mondotta Mihajlovna Anna herczegné elragadtatás
sal, teljesen megfeledkezvén azokról a megaláztatások
ról, a melyeken keresztül kellett mennie, míg czélt ér. 

— Vaszilij herczeg, vájjon megöregedett? — kér
dezte a grófné. — Nem láttam őt a Rumjanczovék színi
előadása óta. Azt hiszem, már meg is feledkezett rólam. 
Valamikor pedig udvarolt nekem, — említette a grófné 
mosolyogva. 

— Olyan, mint volt, — felelt Mihajlovna Anna, — 



a megtestesült szeretetreméltóság. Magas állása leg-
kevésbbé se csavarta el a fejét. „Csak azt sajnálom, ked
ves herczegné, hogy olyan keveset tehetek önért, — 
úgymond, — parancsoljon velem". Nem, szó a mi szó, 
pompás ember és derék rokon. De te, Nathalie, te tudod, 
mennyire szeretem a fiamat. Nem tudom, mit nem ten
nék meg az boldogságáért. A körülményeim pedig most 
olyan rosszak, — folytatta Mihájlovna Anna szomorúan 
s halkabb hangon, — olyan rosszak, hogy a legrettene
tesebb helyzetben vagyok. Az én szerencsétlen pöröm 
fölemészti mindenemet és még se megy előre. Képzel
heted á la lettre, nincs egy garasom se, s azt sem tu
dom, miből szereljem föl Boriszt. — Elővette a zseb
kendőjét és sírva fakadt. — ötszáz rubelra volna szük
ségem, s mindössze egy huszonöt rubeles bankó van a 
zsebemben. Olyan helyzetben vagyok . . . Egyetlen 
reményem most Bezuchij Vladimirovics Kirill herczeg. 
Ha nem hajlandó a keresztfiát kissé támogatni, — mert 
6 tartotta keresztvízre Boriszt, — s valamit hagyni neki. 
akkor kárbaveszett minden fáradozásom: nincs miből ki
ruháznom őt. 

A grófné köuyekre fakadt, s némán fontolgatott 
valamit. 

— Sokszor elgondolom, lehet, hogy ez tán bűn is, 
— mondotta a herczegné, - de sokszor elgondolom: 
lám Bezuchij Vladimirovics Kirill egyedül él . . . ezzel 
az óriási vagyonnal . . . s ugyan miért él? Neki már 
terhére van az élet, Borja pedig csak most kezd élni. 

— Bizonyára fog valamit hagyni Borisznak, — je
gyezte meg a grófné. 

— Isten tudja, chére amié! Ezek a gazdag mágná
sok olyan önzők. De én azért tüstént elmegyek hozzá 
Borisz-szal és nyíltan megmondom neki, miről van szó. 
Am gondoljanak felőlem, a mit akarnak, nekem igazán, 
tökéletesen mindegy, a mikor a fiam sorsa függ tőle. — 
A herczegné fölkelt. 

— Most két óra, és ti négykor ebédeltek. Még lesz 
időm a dolgot elvégezni. 

S mint afféle dolgos pétervári asszony, a ki föl 



tudja használni az idejét, Mihájlovna Anna elküldött a 
fiáért, s vele együtt kiment az előszobába. 

— Isten veled, édes lelkem, — mondotta a grófné-
nak, a ki az ajtóig kikísérte, — Kívánj nekem sikert, — 
tette hozzá suttogva, hogy a fia meg ne hallja. 

— Vladimirovics Kirill herczeghez megy, ma 
chére? — kérdezte a gróf az ebédlőből, a honnan ő is 
kijött az előszobába. — Ha netán jobban van, hívja meg 
hozzám Pierre-t ebédre. Sokszor el szokott jönni hoz
zánk, s mindig tánczolt a gyerekekkel. Hívja meg min
denesetre, ma chére. Majd meglássuk, hogy' tesz ki ma
gáért ma Tarasz. Azt mondja, még Orlov grófnál se volt 
soha olyan ebéd, mint a minő ma a miénk lesz. 

XII. 

— Kedves Boriszom, — mondotta Mihájlovna Anna 
herczegné a fiának, mikor Rosztov grófné hintaja, a me
lyen ültek, a szalmával behintett utczán végiggördült és 
befordult Bezuchij Vladimirovics Kirill tágas udvarába. 
— Kedves Boriszom, — szólott az anya, kiszabadítván 
a kezét ócska gallérja alól s félénk és gyöngéd mozdu
lattal megfogván a fia kezét, — légy gyöngéd, légy 
figyelmes. Vladimirovics Kirill herczeg mégis csak ke
resztapád s ő tőle függ egész jövendő sorsod. Ezt ne 
feledd, inon cher, légy kedves, a mennyire csak tudsz. . . 

— Csak tudnám, hogy a megalázkodáson kívül 
más eredménye is lesz . . . - felelt a fiú hidegen. — 
No de megígértem, s így a kedvéért meg is teszem. 

Annak ellenére, hogy valakinek a kocsija ott állott 
a kapuban, a kapus végignézett az anyán meg a fián 
(a kik, a nélkül, hogy magukat bejelentették volna, a 
fülkékben álló két sor szobor közt egyenesen az előcsar
nok üvegajtaja felé tartottak), jelentőségteljes pillantást 
vetett a herczegné lompos gallérjára s megkér
dezte, kihez akarnak menni, a herczegnökhöz, vagy a 
herczeghez és megtudván, hogy a herczeghez, kijelen
tette, hogy ö nagyméltósága ma rosszabbul van és nem 
fogad senkit. 



— Akkor mehetünk, — szólt a fiú francziául. 
— Édesem! — mondotta az anyja könyörgő han

gon s megint megérintette a kezét, mintha ez az érintés 
képes lett volna őt lecsillapítani vagy felbúzdítani. 
Borisz csak hallgatott s a nélkül, hogy a köpenyét leve
tette volna, kérdő pillantással nézett az anyjára. 

— Lelkem, — mondotta Mihajlovna Anna szelíd 
hangon a kapushoz fordulva, — tudom, hogy Vladimiro-
vics Kirill herczeg nagyon beteg . . . De éppen azért 
jöttem . . . rokona vagyok . . . Nem fogom háborgatni, 
lelkem . . . Csak Szergejevics Vaszilij herczeggel kel
lene beszélnem; hiszen itt lakik. Jelents be, kérlek. 

A kapus mogorván megrántott egy zsinórt és el
fordult. 

— Drubeczkája herczegné, Szergejevics Vaszilij 
herczeget keresi, — kiáltott oda a felülről lesiető és a 
lépcső párkánya mögül előrehajló harisnyás, félczipös és. 
irakkos lakájnak. 

Az anya eligazította festett bársony-ruhájának a 
ránczait, megnézte magát a falon függő s egy darabból 
való nagy venéziai tükörben, és foltozott félczipőiben 
fürgén sietett föl a lépcső szőnyegén. 

— Édesem, megígérted, — fordult oda megint 
a fiához, kezének az érintésével iparkodván öt biz
tatgatni. A fiú lesütött szemekkel, nyugodtan ment 
utána. 

Beléptek egy terembe, a melyből a Vaszilij her
czeg lakosztályába nyilt az ajtó. 

Éppen mikor az anya és a fiú a szoba közepére 
értek, s a belépésük zajára elősiető öreg inastól útbaiga
zítást akartak kérni, megmozdult az egyik ajtó bronz
kilincse, s egészen otthoniasan, bársonykabátban, egy 
csillaggal a mellén, kilépett az ajtón Vaszilij herczeg s 
kikísért egy feketehajú, szép férfit. Ez a férfi Lorrain, a 
hírneves pétervári orvos volt. 

— Tehát ez biztos? — kérdezte a herczeg. 
— Herczeg, „errare humánum est", — felelt az 

orvos selypegve, és franczia modorban ejtvén ki a latin 
szavakat. 

— Jó, jó . . . 
Tosztoj: Háború és béUe. 1. 5 



Mikor Mihájlovna Annát és a fiát észrevette, Va
szilij herczeg meghajlással elbocsátotta az orvost és 
szótlanul, de kérdő pillantással odalépett hozzájuk. A 
iiú észrevette, a mint egyszerre mélységes fájdalom bo
rúit az anyja szemeire, és könnyedén elmosolyodott. 

— Lám, herczeg, milyen szomorú körülmények 
közt kell egymást viszontlátnunk . . . De mit csinál a mi 
drága betegünk? — kérdezte, mintha észre se vette 
volna a herczeg reászegezett hideg és szinte sértő te
kintetét. Vaszilij herczeg az álmélkodáshoz közelálló, 
kérdő pillantással nézett előbb rá, majd Boriszra. Borisz 
illedelmesen meghajtotta magát. Vaszilij herczeg a nél
kül, hogy a meghajlást viszonozta volna, odafordult 
Mihájlovna Annához, s olyan fej- és ajak-mozdulattal 
felelt a kérdésére, mely a beteget illetőleg vajmi kevés 
reménynyel kecsegtetett. 

— Lehetséges? — kiáltott föl Mihájlovna Anna. —j 
Oh, ez rettenetes! Borzasztó csak elgondolni is . . . Ez\ 
itt a ham, — tette hozzá, Boriszra mutatva. — Szemé-j 
lyesen is meg akarta önnek köszönni . . . — Borisz még 
egyszer meghajtotta magát. 

— Higyje el, herczeg, hogy az én anyai szívemj 
soha se fogja elfelejteni azt, a mit ön tett érettünk. 

— Csak örülök, kedves Mihájlovna Anna, hogy 
szívességet tehettem önnek, — mondotta Vaszilij her
czeg, megigazította a kabátját s itt Moszkvában, az ál
tala pártfogolt Mihájlovna Anna jelenlétében úgy a hang
jában, mint a mozdulataiban még sokkal nagyobb méltó
ságot árúit el, mint Péterváron, Scherer Annette estélyen. 

— Iparkodjék becsülettel szolgálni és érdemeket 
szerezni, — tette hozzá szigorúan, Boriszhoz fordulva. 
— ö r ü l ö k . . . Szabadságon van itt? — darálta le egy
kedvű hangon. 

— Várom a parancsot, kegyelmes uram, hogy új 
állomásomra bevonuljak, — felelt Borisz a nélkül, hogy 
akár boszúságot árúit volna el a herczeg éles hang
ján, akár kedvet mutatott volna arra, hogy vele be
szédbe eredjen, de olyan nyugodtan és tiszteletteljesen, 
hogy a herczeg merően a szeme közé nézett. 

— Ön az édes anyjával lakik? 



— Rosztov grófnénál lakom, — felelt Borisz, és 
megint hozzátette: — Kegyelmes uram. 

— Ez az a Rosztov Ilya, a ki Suszina Nathaliet 
vette el, — szólott Mihájlovna Anna. 

— Tudom, tudom, — mondotta Vaszilij herczeg, 
színtelen hangján. — Soha sem tudtam megérteni, hogy' 
volt képes Nathalie hozzámenni ehhez a piszkos medvé
hez. Egy teljesen buta és nevetséges figura. S még hozzá 
mint mondják, kártyás is. 

— De jó ember, herczeg, — jegyezte meg Miháj
lovna Anna meghatott mosolylyal, mintha ö is tudta 
volna, hogy Rosztov gróf rászolgált erre a véleményre, 
de kíméletet kérve a szegény öreg számára. 

— Mit mondanak az orvosok? — kérdezte a her
czegné rövid hallgatás után, s megint nagy fájdalom tük-
tftődött kisírt arczán. 

— Kevés a remény, — felelt a herczeg. 
— Pedig úgy szerettem volna még egyszer meg-

köszönnni a bácsivak azt a sok jót, a mit velem és Bo-
risz-szal tett. Borisz a keresztfia, — tette hozzá olyan 
hangon, mintha ennek a hírnek nagyon meg kellett volna 
örvendeztetni Vaszilij herczeget, 

Vaszilij herczeg elgondolkozott és összeránczolta 
a homlokát. Mihájlovna Anna megértette, hogy attó! 
tartott, talán Bezuchij gróf hagyatékát illetőleg vetély-
társnöre talál benne. Sietett hát öt megnyugtatni. — Ha 
nem volna bennem olyan őszinte szeretet és ragaszkodás 
a bácsi iránt, — szólott különös önérzettel és fesztelen-
seggel mondván ki ezt a szót: — jól ismerem az ő nemes 
és egyenes jellemét; de lám, csak a herczegnök vannak 
mellette... ök meg még fiatalok.. . — Félrehajtotta a 
fejét, és suttogva megkérdezte: — vájjon eleget tett-e 
utolsó kötelességének, herczeg? Milyen becsesek ezek 
az utolsó pillanatok! Hiszen rosszabbul már alig lehet: 
föltétlenül elő kellene őt készíteni, ha már annyira van. 
Mi, asszonyok, herczeg, — szelíden elmosolyodott, — 
mindig tudjuk, hogy' kell az ilyesmivel előállani. Feltét
lenül látnom kellene őt. Bármily nehezemre esett légyen 
is, de már kénytelen voltam hozzászokni a szenve
déshez. 



A herczeg nyilván megértette, s mint Scherer An 
netté estélyen, úgy most is rájött, hogy Mihajlovna \n 
iiától nehéz szabadulni. 

— Csak ne volna annyira terhére ez a találkozás, 
chére Mihajlovna Anna, — mondotta. — Várjunk estig: 
az orvosok a válságot akkorra helyezték kilátásba. 

— De ezekben a pillanatokban, herczeg, nem lehel 
várni. Csak gondolja meg, a lelke üdvösségéről van szó. 
Óh! Ez rettenetes, ezek a keresztényi kötelességek..^ 

Kinyílt a belső szobák ajtaja, s komor és hideg 
arczczal kilépett rajta a gróf egyik herczegnö-unoka-
húga. 

Vaszilij herczeg odalépett hozzá. — Nos, hogy l 
van? 

— Mindig egyformán. S akárhogy' vesszük is, e a 
a z a j . . . — mondotta a herczegnö, s mint valami ismeJ 
retlenen, úgy nézett végig Mihailovna Annán. 

— Ah, chére, én meg majd hogy meg sem ösmerl 
tem, — mondotta Mihajlovna Anna boldog mosolylyalj 
és könnyed tipegéssel odament a gróf unokahúgához.l 
— Éppen most jöttem, rendelkezzenek velem, majd én] 
is segítek a nagybácsit ápolni. Képzelem, mennyit s zen l 
védtek, — tette hozzá részvétteljes szemforgatással. 

A herczegnö semmit sem felelt, még csak el sej 
mosolyodott és azonnal kiment. Mihajlovna Anna l e v e * 
tette a keztyűjét és nagynehezen kivívott hadállásában! 
elhelyezkedett egy karosszékben és fölszólította VaszilrjB 
herczeget, hogy üljön oda mellé. 

— Borisz! — mondotta a fiának mosolyogva,— énfl 
bemegyek a grófhoz, a nagybácsihoz, te pedig, mon a m i i 
menj el addig Pierre-hez, és ne feledd el átadni neki \ 
Rosztovék meghívását. Ebédre hívják öt. De alig hiszemj 
hogy elmenjen? — fordult oda a herczeghez. 

— Ellenkezőleg, — felelt a herczeg, a ki szemláto-1 
mást rossz kedvű lett. — Nagyon örülnék, ha megszaba-| 
dítana ettől a fiatal ember tő l . . . Folyton itt ül a nyaka-1 
mon. A gróf egyetlen egyszer se kérdezősködött felöle. 1 

Vállat vont. Egy inas előbb le-, majd a másik lér>l 
csőn fölvezette a fiatal embert Kirillovics Pjotrhoz. 



XIII. 

Pierre tehát csakugyan nem tudott magának 
pályát választani Péterváron, és duhajkodásai miatt 
csakugyan kiutasították őt — Moszkvába. A z a his
tória, melyet Rosztovéknál beszéltek el róla, csak
ugyan igaz volt. Pierre is részt vett a rendőrfel
ügyelő megkötözésében. Pár nappal ezelőtt érke
zett meg és szokása szerint az apja házába szállott, 
fíár el volt rá készülve, hogy a históriáját már Moszkvá
ban is ismerik, és hogy a hölgyek, a kik az apja 
körül vannak és iránta állandó rosszindulattal viseltetnek, 
ki is használják majd ezt az esetet arra, hogy a grófot 
ellene ingereljék, mégis, mindjárt a megérkezés nap
ján átment az apja lakosztályába. A szalonba, a herczeg-
nők rendes tartózkodási helyére lépve, üdvözölte a höl
gyeket, a kik himzőpárnáik mellett ültek és egyikük 
hangosan felolvasott a többinek valami könyvet. Hárman 
voltak. A legidősebb, egy hosszú derekú, rideg, de taka
ros leányzó, ugyanaz, a ki Mihájlovna Annához is kijött, 
olvasott; a fiatalabbak, mind a ketten csinosak és pi
ros arczúak, a kiket csak az különböztetett meg egy
mástól, hogy az egyiknek egy anyajegy volt az ajka fö
lött, mely nagyon megszépítette, a hímzörámán dolgoz
tak. Pierret úgy fogadták, mintha halott, vagy bélpoklos 
lett volna. A legidősebb herczegnő abbanhagyta az ol
vasást és szótlanul nézett rá ijedt szemeivel: a fiatalab
bik, az, a kinek nem volt anyajegye, ugyanolyan kifeje
zéssel bámult rá; a legkisebbik, az anyajegyes pedig, a 
kinek vidám és tréfás volt a természete, ráhajolt a hímző-
rámájára, hogy elleplezze azt a mosolyt, melyet nyilván 
a küszöbön álló jelenet csalt az ajkára, a melynek mulat
ságos voltával már előre tisztában volt. 

— Jónapot cousine, — mondotta Pierre. — Tán meg 
sem ösmer? 

— Nagyon is jól ösmerem, nagyon is jól. 
— Hogy' van a gróf? Láthatom őt? — kérdezte 

Pierre esetlenül, mint mindig, de minden zavar nélkül. 
— A gróf testileg is, lelkileg is sokat szenved, s ön 



úgy tetszik, gondoskodott róla, hogy minél több fett 
szenvedést okozzon neki. 

— Láthatom a grófot? — ismételte Pierre. 
— H m ! . . . ha meg akarja öt ölni, teljesen mej 

akarja ölni, akkor láthatja. Olyga, menj, nézd meg, ké< 
szen van-e a nagybácsi levese, nemsokára itt az ideje, 4 
tette hozzá, ezzel adván értésére Pierre-nek, hogy el vaik 
nak foglalva, még pedig az apja ápolásával, míg neki 
nyilván csak arra van gondja, hogy öt háborgassa. 

Olyga kiment. Pierre egy darabig állt, végig nézett' 
a két nővéren és meghajtván magát így szólt: 

— Akkor hát visszamegyek a szobámba. Majd • 
lehet, szóljanak. — Ezzel kiment s az anyajegyes nóvif 
csengő, de nem éppen hangos kaczagása hallatszott 
utána. 

Másnap megjött Vaszilij herczeg és a gróf házi 
szállott. Magához hivatta Pierret és így szólt hozzá: 

— Kedvesem, ha itt is úgy fogja magát viselni, mi 
Pétervárott, akkor rossz véget ér; több mondanivaló 
nincsen. A gróf nagyon, nagyon beteg: nincs is rá szü 
ség, hogy bemenjen hozzá. 

Attól fogva Pierret nem háborgatták, s így egé 
napokon át egyedül volt fönn a szobájában. 

Akkor, mikor Borisz belépett hozzá, Pierre föl 
alá járt a szobájában, olykor megállt a szögletben, feni 
getö mozdulatokat tett a fal felé, mintha valami I: 
hatatlan ellenséget akarna a kardjával leszúrni, s a pá 
szeme fölött szigorú pillantást vetve maga elé, újra ( 
kezdett járni, miközben érthetetlen szavakat mormogó 
a vállait vonogatta s a kezeivel hadonászott. 

— Angliának v é g e . . . v é g e ! — mondotta komon 
és rámutatott valakire az ujjával. — Pittet, mint a néma 
és a népjogok árulóját, ezennel elitéljük.. . — Nem 
ideje, hogy Pitt ítéletét kihirdesse, s ebben a pillanat] 
nyilván magának Napóleonnak képzelvén magát, és I 
sével együtt már túl lévén a pas de calais-i veszedelmaj 
átkelésen, Londont ostromolta, — mikor megpillantop 
a hozzá belépő délczeg és szép katonatisztet. Megáll 
Pierre mint tizennégyesztendös fiút látta Boriszt uto! 
jára, s éppenséggel nem emlékezett rá, de ennek ellenéq 



is, veleszületett eleven és derült modorával kézeníogta 
őt és szívélyesen elmosolyodott. 

— Emlékszik még rám? — kérdezte Borisz nyu
godt és kellemes mosolylyal. — A z anyámmal jöttem a 
grófhoz, a ki azonban, úgy látszik, nincs egészen jól. 

— Igen, úgy látszik, beteg. Folyton izgatják, — fe
lelt Pierre, iparkodván visszaemlékezni arra, vájjon ki ez 
a fiatal ember. 

Borisz érezte, hogy Pierre nem ösmer rá, de nem 
tartotta szükségesnek, hogy megnevezze magát, s a leg
csekélyebb zavar nélkül egyenesen a szemébe nézett. 

— Rosztov gróf kéreti, hogy jöjjön el ma hozzá 
ebédre, — mondotta elég hosszú és Pierre-re nézve ké
nyelmetlen hallgatás után. 

— Aá! Rosztov gróf! — szólalt meg Pierre öröm
mel, — ön tehát a fia, Hja. Képzelje csak, az első pilla
natban nem is ösmertem meg. Emlékszik, a mikor kijár
tunk a Veréb-hegyekre m-nic Jacquot-al. . . beh rég' 
volt az. 

— ön téved, — felelt Borisz nyugodtan, elszánt és 
valamelyes gúnyos mosolylyal. — En Borisz vagyok, 
Drubeczkája Mihájlovna Anna herczegnő fia. Ujának az 
öreg Rosztovot hívják, a fia Nikolaj. És én semmiféle 
m-me Jacquot-ot nem ismertem. 

Pierre elkezdett hadonászni a kezével és felkapta 
a fejét, mintha csak szúnyogok vagy méhek támadták 
volna meg. 

— Oh, hát micsoda dolog ez! — Össze-vissza za
vartam mindent. Moszkvában annyi a rokonom! Ön te
hát Borisz . . . no persze. Persze hogy ismerjük egy
mást. Hát mit szól a boulogne-i expediczióhoz? Mihelyt 
Napóleon átkel a csatornán, az angolok ugyancsak rosz-
'?ul járnak. Én azt tartom, hogy ez az expediczió nagyon 
könnyen lehetséges. Csak Villeneuve ne löjjön valami 
bakot! 

Borisz semmit sem tudott a boulognei expediczió-
ról, — lapokat nem olvasott, és a Villeneuve nevét is 
csak most hallotta először. 

— Mi itt Moszkvában sokkal többet foglalkozunk 
az ebédekkel és a pletykákkal, mint a politikával, — 



mondotta nyugodt, gúnyos hangján. — Én erről semmit 
se gondolok és semmit sem tudok. Moszkva mindenek 
fölött a pletykákkal vau elfoglalva, — folytatta. — Mos
tanában éppen önről és a grófról beszélnek sokat. 

Pierre elmosolyodott az ő jóságos mosolyával, s 
mintha féltette volna a vendégét, nehogy olyan valamit 
mondjon, a mit később megbánhatna. De Borisz tisztán 
és világosan beszélt, miközben egyenesen Pierre sze-: 
mébe nézett. 

— Moszkvának nincs egyéb dolga, mint pletykázni, 
— folytatta. — Mindenki azzal foglalkozik, vájjon kinek 
hagyta a gróf a vagyonát, bár az is meglehet, hogy túlél! 
valamennyiünket, a mit a magam részéről egész lelkemből 
kívánok . . . 

— Biz' ez mind nagyon szomorú, — kapta föl 
Pierre, — nagyon szomorú. — Pierre állandóan attól: 
tartott, hogy ez a tisztecske véletlenül valami saját ma
gára nézve is kellemetlen beszélgetésbe kezd. 

— önnek meg úgy látszhatik, — szólott Borisz 
könnyedén elpirulva, de a nélkül, hogy a hangján és az 
állásán változtatott volna, — önnek meg úgy látszhatik 
hogy mindenki csak azon mesterkedik, hogy hozzájusson 
valamihez ettől a nábobtól. 

, .Ügy is van", — gondolta magában Pierre. 
— De én, félreértések elkerülése végett, meg aka

rom önnek mondani, hogy nagyon téved, ha anyámmal] 
minket is ezek közé az emberek közé soroz. Mi ugyan J 
nagyon szegények vagyunk, de én, legalább a mi engem 1 
illet, éppen mert az ön apja gazdag, én nem számítom! 
magamat a rokonai közé, és sem én, sem az anyám,! 
soha se fogunk tőle semmit kérni vagy elfogadni. 

Pierre sokáig nem értette meg ezeknek a szavak-! 
nak a jelentőségét, de mikor aztán megértette, felugrott a ! 
pamlagról, s veleszületett gyorsaságával és esetlenségé-* 
vei megkapta Borisz karját, és sokkal jobban elpirulva,* 
mint Borisz, a szégyen és a bosszúság vegyes érzésé-B 
vei megszólalt: 

— No, ez igazán különös! Hát én tán' . . . Ugyat: 1 
kinek jutna eszébe . . . Én nagyon jól tudom . . . 

De Borisz megint közbevágott: 



— Csak annak örülök, hogy elmondtam mindent. 
Leltet, hogy ez önnek kellemetlen, de meg fog bocsátani, 
— mondotta, ö csillapítván Pierret; a helyett, hogy 
Pierre őt csillapította volna, — és remélem, nem veszi 
sértésnek. Nekem elvem, kereken kimondani mindent . . . 
Mit mondjak hát? Eljön ebédre Rosztovékhoz? — És 
Borisz, miután lerázott magáról egy szemlátomást sú
lyos kötelességet, s ő maga megszabadulván kényelmet
len helyzetéből, mást sodort bele, megint egészen kelle
messé lett. 

— Nem, ide hallgasson, — szólott Pierre lecsilla
podva. — Ün csodálatos egy ember. A z , a mit ön az 
imént mondott, nagyon szép, igazán nagyon szép. Persze 
ön engem nem ösmer, hiszen oly régóta nem találkoz
tunk . . . gyermekkorunk óta . . . ö n tehát fölteheti ró
lam . . . fin önt értem, teljesen értem. En ugyan ezt 
nem tettem volna, nem lett volna hozzá bátorságom, de 
azért ez nagyon szép. Nagyon örülök, hogy önnel meg
ismerkedhettem. Különös, — tette hozzá rövid hallgatás 
után elmosolyodva, — mit föl nem tett ön rólam! — El
nevette magát. — De baj is az! Majd jobban is meg
ismerkedünk, ha úgy tetszik — s kezet fogott Borisz-
szal. — Nem tudom, tudja-e, hogy én egyetlen egyszer se 
voltam a grófnál. Még nem is hívott . . . Mint embert, 
nagyon sajnálom öt . . . De mitévő legyek? 

— És ön azt hiszi, hogy Napóleonnak sikerülni fog 
a seregét átszállítani? — kérdezte Borisz mosolyogva. 

Pierre megértette, hogy Borisz másra akarta terelni 
a szót, s rúdnak állván neki, elkezdte a boulognei vállal
kozás előnyeit és hátrányait fejtegetni. 

Egy inas lépett be és hívta Boriszt az anyjához. 
A herczegné menni készült. Pierre megígérte, hogy ké
sőbb majd eljön ebédre, csak azért, hogy Boriszszal kö
zelebbről megismerkedjék, s a szemüvegén keresztül 
szívélyes pillantást vetvén rá, erősen megszorította a ke
zét . . . Távozása után Pierre még hosszú ideig járt-kelt 
a szobájában, de most már nem szurkált a kardjával va
lami láthatatlan ellenség felé, hanem mosolygott, a mint 
erre a kedves, okos, és elszánt fiatal emberre vissza
gondolt. 



— Jó, de ez még nem elég ok, anyuskáin. 
Jaj Istenem! Istenem! Milyen rosszul 

kiáltott föl az anya. 
van! — 

XIV. 

Mikor Mihájlovna Anna a fiával elment Bezuchij 
\ admnrovics Kirill herczeghez, Resztova grófné sokáig 
nlt egyedül s a szeméhez szorította a kendőjét Véére 
csöngetett. s 

— Nos. mi az, kedvesem, — szólt oda bosszúsan 
komornanak, a ki pár perczet váratott magára, - tán 

Mint az már a fiatalság zsenge korában, s különö
sen az ilyen egyedülálló helyzetben lenni szokott, valami 
teljesen indokolatlan gyöngédséget érzett ez iránt a fia
tal ember iránt s megfogadta magában, hogy föltétlenül 
szíves baráti viszonyba lép vele. 

Vaszilij herczeg kikísérte a herczegnét, a ki a s 
meit s könnyektől nedves arczát eltakarta a kendöjév 

— Ez rettenetes! Rettenetes! — mondotta: — 
bármibe kerüljön is, kötelességemet teljesíteni fog 
Eljövök éjszakára. Lehetetlen őt így hagyni. Mind 
perez drága. Én nem is értem, mit késlekednek a her 
czegnők. Lehet, hogy Isten megsegít és találok rá módot, 
hogy öt előkészítsem! . . . Isten vele herczeg, 
adjon az Isten erőt . . . 

— Adieu, ma bonne; — felelt Vaszilij herczeg, el 
fordulván tőle. 

— Jaj, rettenetes állapotban van, — újságolta a 
anya a fiának, mikor megint a kocsiban ültek. — Ügy 
szólván már nem ösmer meg senkit. 

— Csak azt nem értem mama, milyen viszonyba 
van ö Pierre-el? — kérdezte a fia. 

— A végrendelet, lelkem, mindent meg fog magya 
rázni; ettől függ a mi sorsunk is . . . 

— De honnan gondolja, hogy nekünk is fog valam' 
hagyni? 

— Oh lelkem! Hiszen olyan gazdag, mi pedig olya 
szegények vagyunk! 



nincs kedve szolgálni? Akkor majd találok más helyet a 
számára. 

A grófnét fölizgatta barátnőjének a fájdalma és 
megalázó szegénysége s ezért rosszkedvű volt, a mi 
nála mindig abban nyilvánult, hogy a szobaleányt „ked-
vesem"-nek szólította és magázta. 

— Bocsánatot kérek, — szólt a szobaleány. 
— Kéretem a grófot. 
A gróf imbolyogva, s mint mindig, valamelyest 

bűnbánó arczczal odalépett a feleségéhez. 
— No, grófnécskám! Micsoda fogoly-sauté lesz ma 

Madeirával, ma chére! Megkóstoltam; nem hiába adtam 
Taraszért ezer rubelt. Megéri! 

ösz haját fölborzolva, s kezeit a térdeinek legényc
sen nekifeszítve, odaült a felesége mellé. — Mit paran
csol grófnécskám? 

— Nézd csak, barátom . . . Hogy ' bemaszatoltad 
magadat! — mondotta s a mellényére mutatott. — Ez 
alkalmasint sauté, — tette hozzá mosolyogva. — Nézd 
csak, gróf: pénzre volna szükségem. 

Az arcza elszomorodott. 
— Oh, grófnécskám! . . . — És a gróf szaporán 

elővette a tárczáját. 
— De sok kell ám, gróf, ötszáz rubelre van szük

ségem. — Ezzel elővette a battiszt-kendöjét s elkezdte 
vele dörzsölgetni az ura mellényét. 

— Tüstént, tüstént. Hé, ki van ott? — kiáltott föl 
olyan hangon, a milyenen csak azok az emberek szoktak 
kiáltani, a kik meg vannak győződve, hogy azok, a 
kiket szólítanak, hanyatt-homlok rohannak elő a hívá
sukra. — Küldjétek hozzám Mityenkát! 

Mityenka, az a nemes származású fiú, a ki a gróiuál 
nevelkedett és most összes dolgait intézte, csöndesen 
belépett a szobába. 

— Nézd csak, lelkem, — mondotta a gróf a tisz
teletteljesen belépő fiatal embernek. — Hozz ide nekem 
. . . — itt elgondolkozott. — Igen, 700 rubelt, annyit. De 
vigyázz, olyan rongyos és piszkos bankókat, mint a mi
nap, ne hozzál, hanem szépeket, a grófnénak kell. 



— Bizony, Mityenka, kérem, csak tiszták legyenek, 
— szólott a grófné szomorúan fölsóhajtva. 

— Kegyelmes uram, mikorra parancsolja? — kér
dezte Mityenka. — Méltóztatik tudni, hogy . . . Egyéb
iránt ne méltóztassék nyugtalankodni, — tette hozzá, a 
mint észrevette, hogy a gróf elkezd nehezen és szapo
rán zihálni, a mi mindenkor kezdődő haragjának volt az 
előjele. — Csak emlékeztetni akartam . . . Most mind
járt parancsolja? 

— Igen, igen, hozd el csak azonnal. Add át a gróí-
nénak. 

— Aranyat ér ám nekem ez a Mityenka, — tette 
hozzá a gróf mosolyogva, mikor a fiatal ember kiment. 
— Nincs semmi, a mi lehetetlen volna. Már szinte tűr
hetetlen. Minden lehetséges. • 

— Oh a pénz, gróf, a pénz, mennyi fájdalomnak a 
okozója a világon! — szólott a grófné. — De erre 
pénzre igazán nagy szükségem van. 

— Qrófnécskám, ön ismert tékozló, — jegyezte 
meg a gróf, s miután a feleségének kezet csókolt, megint 
vissza ment a szobájába. 

Mire Mihájlovna Anna megint visszakerült Bezn-
chijtól, a grófné előtt csupa újdonatúj bankókban már 
ott hevert a pénz az asztalon, a kendője alatt, és Miháj
lovna Annának feltűnt a grófné valamelyes izgatott
sága. 

— Nos, mi újság lelkem? — kérdezte a grófné. 
— Oh, milyen rettenetes állapotban van! Nemi 

lehet ráismerni, annyira, de annyira rosszul van; csali 
egy pillanatig voltam nála, s tán két szót se szólhattam... i 

— Annette, az Istenre kérlek, ne utasítsd vissza, — 
szólalt meg egyszerre a grófné elpirulva, a mi olyan fur
csán illett immár nem fiatal, sovány és komoly afczához, 
mikor a kendő alól a pénzt előszedte. Mihájlovna Anna 
egy pillanat alatt megértette, miről van szó s már léha- ] 
jolt volt, hogy a kellő pillanatban a grófuét ügyesen meg- J 
ölelje. 

— Itt van tőlem Borisznak valamicske, az egyen-1 
ruháiára . . . 



Ekkorra Mihajlovna Anna már megölelte öt és sírva 
fakadt. A grófné szintén elsírta magát. Sírtak mind a ket
ten azon, hogy barátnők, hogy mindketten olyan jók, 
hogy ők, a gyermekkori barátnők, ilyen alantas hol
mival foglalkoznak, mint a pénz, és azon, hogy úgy el
röppent a fiatalságuk . . . De ezek a könnyek jól estek 
mind a kettőjüknek . . . 

X V . 

Rosztova grófné a leányaival s immár nagy sereg 
vendéggel ott ült a szalonjában. A férfi-vendégeket 
a gróf bevezette a dolgozószobájába, a hol bemutatta 
nekik érdekes török-csibukgyüjteményét. Olykor ki
nézett és megkérdezte: nem jött-e még meg? Achro-
szimova Dmitrijevna Marját, egy a társaságban le ter-
rible dragon gúnynéven ösmert hölgyet vártak, a ki nem 
a gazdagsága, sem az előkelősége, hanem a józan esze 
és viselkedésének nyílt egyszerűsége révén vált híressé. 
Dmitrijevna Marját ismerte a czári család, ismerte egész 
Moszkva és Pétervár s mind a két városban bámulattal 
voltak iránta, s titokban gúnyolódván a gorombaságain, 
mindenfelé adomákat beszéltek róla: de ennek ellenére 
is, kivétel nélkül mindenki tisztelte öt és félt tőle. 

A gróf szobájában, mely tele volt füsttel, a mani
fesztum által megüzent háborúról és az újonczozásról 
folyt a szó. A manifesztumot még senki sem olvasta, de 
mindenki tudott a közzétételéről. A gróf két dohányzó 
és nagyban társalgó szomszédja közt az ottománon ült. 
A gróf maga se nem dohányzott, se nem beszélt, hanem 
hol az egyik, hol a másik oldalra hajtván a fejét, látható 
gyönyörűséggel nézte a dohányzókat és hallgatta két 
szomszédjának a vitatkozását, a kiket o uszított egy
másra. 

A vitázok egyike egy ránczos, epés, beretvált és 
sovány arczú polgárember volt, a ki bár úgy volt öl
tözve, mint a legdivatosabb fiatal ember, mégis már 
közeljárt az öregséghez; fölhúzott lábakkal, s a házban 
bennfentes ember bizalmaskodó ábrázatával ült az otto-



mánoa, s jó mélyen beleeresztvén a szájába a csibuk-
szár borostyán szopókáját, szemhunyorgatva, nagyokat 
szippantva szedte magába a füstöt. Ez egy Sinsin nevű 
megrögzött agglegény volt, a grófné unokabátyja, s mint 
a moszkvai szalonokban mondogatták róla, rendkívül 
rossznyelvű ember. Ügy tetszett, mintha leereszkednék 
ahhoz, a kivel beszélt. A másik egy kifogástalanul kimo
sakodott, megfésült és kiöltözött üde és piros arczú 
testőrtiszt, ajkai közt, a középen tartotta a borostyánt J 
és rózsaszínű ajkaival könnyedén szívta a füstöt, melyet 
azután karikákban eregetett ki szép száján. Ez volt az a j 
szemjonovszkij ezredbeli Berg hadnagy, a kivel Borisz ! 
egyszerre került az ezredhez, s a kivel Natasa Vjerát, a 
legidősebb grófkisasszonyt bosszantotta, a vőlegényének ] 
nevezvén őt. A gróf ott ült kettőjük közt és figyelmesen I 
hallgatta őket. A grófnak a boszton-játékon kívül, a me- | 
lyet nagyon szeretett, legkedvesebb mulatsága az volt, 1 
ha mások vitatkozását hallgatta, különösen ha két bő-l 
beszédű embert sikerült neki egymásra uszítani. 

— No persze, batyuska, mon trés honarable Karlycsl 
Alyfonsz, — mondotta Sinsin gúnyolódva, és (ebben volt I 
beszédének a fö különlegessége) a legnépiesebb oroszI 
kifejezéseket a legkeresettebb franczia mondásokkal J 
összekeverve: — ö n holmi sápocskákra számít az ílM 
Iámtól, és a századtól is valami kis jövedelemre s z e l 
retne szert tenni? 

— Nem, Nikolájevics Pjotr, én csak azt akarom be-l 
bizonyítani, hogy a gyalogsággal szemben a lovasság i 
nál sokkal csekélyebbek az előnyök. íme, NikolájevicsB 
Pjotr, képzelje el az én helyzetemet . . . 

Berg mindenkor nagyon szabatosan, nyugodtan ésl 
udvariasan beszélt. A mit mondott, az mindig csak ő ráB 
magára vonatkozott; mikor valami olyasról beszéltek, m 
mi nem volt közvetlenül kapcsolatban ő vele, mindjfl 
nyugodtan hallgatott. És akár órák hosszat is képes volfl 
í gy hallgatni, a nélkül, hogy akár maga csak legke-S 
vésbbé is zavarba jött, vagy másokat zavarba ejtetH 
volna. De a mint a beszélgetés őt személyesen érintettéi 
legott észrevehető gyönyörfiséggel és terjengősen e lkezX 
dett beszélni. 



— Képzelje el az én helyzetemet, Nikolájics Pjotr, 
ha a lovasságnál volnék, még hadnagyi rangban sem 
kapnék többet harmadonként kétszáz rubelnél, így pedig 
kétszázharniinczat kapok, — mondotta örömteljes és 
kellemes mosolylyal nézvén Sinsinre és a grófra, mintha 
nyilvánvaló volna előtte, hogy az ő boldogulása minden
kor az összes többi emberek vágyainak legfőbb czélja 
lesz. 

— Azonkívül, Nikolájics Pjotr, átlépvén a testörség
hez, szem előtt vagyok, — folytatta Berg, — és ürese
dés is sokkal gyakrabban akad a testőrgyalogságnál. 
Aztán meg képzelje el, hogy' tudtam én kétszázharmincz 
rubelből berendezkedni. Pedig még félre is teszek és az 
apámnak is küldözgetek belőle, — folytatta, füstkariká
kat eregetve. 

— Az egyensúly helyre van állítva . . . Szegény 
ember vízzel főz, mint a közmondás mondja, — jegyezte 
meg Sinsin a szája másik szögletébe tolván át a boros
tyánt, miközben a gróf felé hunyorgatott. 

A gróf elkaczagta magát. A többi vendégek, látván, 
hogy Sinsin vezeti a társalgást, odajöttek, hogy hallják. 
Berg, észre se vévén a gúnyolódást vagy az egykedvű
séget, tovább beszélt arról, hogy a testőrséghez való át-
helyeztctés által már egy fokkal előnybe jutott a társai
val szemben, s hogy háborús időben megeshetik, hogy 
a szakaszparancsnok elesik, s ő levén a szakaszban 
rangra legidősebb, nagyon könnyen szakaszparancsnokká 
lehet, s hogy az ezredben mennyire szereti őt mindenki, 
s hogy az apja is mennyire meg van vele elégedve. Berg 
szemlátomást nagy élvezettel mondotta mindezt, s úgy 
látszott, nem is sejtette, hogy más embereknek is meg le
hetnek a maguk érdekei. De mindaz, a mit elmondott, 
olyan kedves és higgadt, fiatalos önzésének a naivsága 
olyan nyilvánvaló volt, hogy lefegyverezte vele a hall
gatóit. 

— No, batyuska, maga a gyalogságnál is, a lovas
ságnál is, mindenütt boldogulni fog, ezt én magának előre 
megjósolom, — mondotta Sinsin, miközben megvere
gette a vállát és leeresztette a lábait az ottománról. Berg 



örömteljesen elmosolyodott. A gróf és nyomában a többi 
vendégek is átmentek a szalonba. 

A z az idő volt, az ebéd előtt, a mikor az egybe
gyűlt vendégek az asztalhoz való hívást várva, nem I 
kezdenek hosszabb társalgást, de azért föltétlen köteles.! 
ségüknek tartják, hogy izegjenek-mozogjanak és ne hall
gassanak, ezzel is megmutatva, mennyire nem türelmet* 
lenek az asztalhoz ülés dolgában. A háziak az ajtó fekVj 
tekintgetnek s olykor összenéznek. A vendégek ezekből! 
a pillantásokból iparkodnak kitalálni, vájjon kire vágyj 
mire várnak még: valami megkésett előkelő rokonraJ 
vagy pedig az ételre, a mely még nem készült el. 

Pierre közvetlenül az ebéd előtt jött meg, és esetlep 
nül odaült a szalon kellő közepére, az első székre, melj 
útjába akadt, s elzárta az útat mindenki elől. A grófn 
szerette volna rábírni, hogy beszéljen, de ö szemüve
gén keresztül naivul nézett körül, mintha keresett volnaj 
valakit és kurtán felelgetett a grófné kérdéseire. Fesz 
lyezett mindenkit, s ezt egyedül ö nem vette észre, 
vendégek nagy része, a kik ösmerték az ö medve-hist\, 
riáját, kíváncsian nézte ezt a nagy darab, békés és kövé 
embert, elcsodálkozván rajta, hogy' tudott egy ilyen sze
rény és nehézkes fráter azzal a rendőrfelügyelővel olyan 
csínyt elkövetni. 

— Ön űgy-e csak nemrég jött ide? — kérdezte töli 
a grófné. 

— Oui, madame, — felelt Pierre körülnézve. 
— Nem látta az uramat? 
— Non, madame. — Itt minden ok nélkül elmosc 

lyodott. 
— ön , úgy tetszik, nemrég Parisban volt? Azt 

szem ez rendkívül érdekes város. 
— Nagyon érdekes. 

A grófné összenézett Mihajlovna Annával. Mihail 
lovna Anna megértette, hogy a grófné arra biztatja öt, j 
hogy szórakoztassa ezt a fiatal embert, s odaülvén 
mellé, elkezdett véle az apjáról beszélni, de neki is, épp 
úgy, mint a grófnénak, csak kurta feleleteket adott, 
vendégek mind el voltak ioglalva egymással. — Razu 
movszkijék . . . Roppant kedves v o l t . . . ön nagyon 



sz íves . . . Apraxina g ró fné . . . — hallatszott mindenfelől. 
A grófné fölkelt és kiment a terembe. 

— Dmitrijevna Marja? — hallatszott egy hang a 
teremből. 

— 0 maga, — hallatszott válaszul egy durva női 
hang, s közvetlenül utána belépett a szobába Dmitrijevna 
Marja. A kisasszonyok és hölgyek, tán a legidősebbeket 
kivéve, valamennyien fölkeltek. Dmitrijevna Marja meg
állt az ajtóban és jól táplált testének egész magasságából, 
ötvenesztendős, őszfürtös fejét magasra emelve végig
nézett a vendégeken, s mintha neki akart volna gyür-
kőzni, kimért nyugalommal megigazította ruhája bő 
ujjait. 

— Gratulálok az ünnepeltnek és kedves gyermekei
nek, — mondotta érdes és mély hangján, mely minden 
más hangot elnyomott. — Hát te hogy' vagy , vén bűnös, 
— fordult oda a grófhoz, a ki megcsókolta a kezét, — 
ugy-e, hogy unatkozol Moszkvában? Nincs hol kutyákat 
hajszolni? De hát mitévők legyünk, batyuska, lám, hogy 
fölcseperednek ezek a madárkák. . . — Rámutatott a 
leányokra. — Akarva nem akarva férjet kell már keresni 
nekik. 

— Nos, mi újság, te kozákom? (Dmitrijevna Marja 
Natasát hívta kozáknak) — mondotta Natasát a kezével 
czirógatva, a ki minden félelem nélkül és derülten jött 
oda hozzá. — Tudom, hogy kis csutri még csak, de azért 
szeretem. 

Hatalmas reticule-jéből elővett egy pár körtealakú 
zaphir fülbevalót, s miután átadta a ragyogó és piros-
arczú Natasának, legott elfordult tőle és odaszólt 
Pierre-nek. 

— He, he! T e drágalátos! Gyere csak ide, — mon
dotta mesterkélten, halk és vékony hangon. — Gyere 
^sak drágám.. . és fenyegetően, még jobban felgyűrte a 
ruhája ujját. 

Pierre odajött és a szemüvegén keresztül naivul 
nézett rá. 

— Gyere csak, gyere csak szentem! Én az apád
nak is megmondtam az igazat, ha szükség volt rá, Isten 
akarata az, hogy neked is megmondjam. — Elhallgatott. 

Tolsztoj: Háború és béke. I. 



Mindannyian hallgattak s várták, hogy mi lesz, meri 
érezték, hogy ez még csak a bevezetés volt. 

— Gyönyörű, szó sincs róla! Gyönyörű ficzkó!, 
A z apja a halálos ágyán fekszik, ő meg azzal mulat, 
hogy medvén lovagoltat rendörielügyelőket. Szegyeid 
magadat, batyuska, szegyeid magadat! Inkább menté 
volna háborúba. — Ezzel elfordult tőle és kezet nyújtott 
a grófnak, a ki majd megpukkadt a nevetéstől. 

— Nos, mi lesz, asztalhoz, azt hiszem ideje? — s 
lott Dmitrijevna Marja. 

Elöl ment a gróf Dmitrijevna Mariával, azután 
grófné, egy rendkívül fontos személyiség, egy huszár^ 
ezredes karján, a kivel Nikolajnak utói kellett érni 
ezredét; Mihajlovna Annát Sinsin vezette. Berg Vjeránakj 
nyújtotta a karját. A mosolygó Karagina Julié Nikolajja 
ment az asztalhoz. Utánuk, az egész terem hosszába 
még más párok lépdeltek, és legvégül egyenkint követi 
keztek a gyerekek, a nevelök és a nevelönők. A z inasolrf 
sürögtek-forogtak, a székek csikorogtak, a karzaton megj 
szólalt a zene s a vendégek elhelyezkedtek. Majd a gró 
házi zenekarának a hangjait a kések és villák csörömpó^ 
lése, a vendégek társalgásának a moraja, s az inaso 
halk lépteinek nesze váltotta föl. A z egyik végén, 
asztalfőn ült a grófné. Jobbra tőle Dmitrijevna Marjí 
balra Mihajlovna Anna és a többi vendégek. A másik v$ 
gén ült a gróf, balra tőle a huszárezredes, jobbra tc" 
Sinsin és a többi férfivendégek. A hosszú asztal egyii 
oldalán a felnőttebb fiatalság: Vjera Berg mellett, Piern 
Borisz mellett; a másik oldalon a gyerekek, a nevelők 
a nevelőnők. A gróf a kristálypalaczkok és a gyümölc 
tartók mögül rá-rápillantott a feleségére és magas, lili 
szalagos főkötőjére, s buzgón töltögette a szomszéda 
nak a bort, miközben persze magáról se feledkezett me 
A grófné, a ki szintén nem feledkezett meg háziasszony 
kötelességeiről, az ananászok mögül jelentőségteljes 
lantásokat vetett az urára, a kinek az arcza és kopa 
feje, mint neki tetszett, élesen kivált a szürke fejek kö 
zül a pirosságával. A hölgyek oldalán egyenletesen foly 
a csevegés; a férfiakén mind emeltebb hangok hallatszó 
tak, különösen a huszárezredeséi, a ki mind jobban nek 



pirulva annyit evett és ivott, hogy a gróf öt állította kö
vetendő például a vendégei elé. Berg gyöngéd mosoly
lyal beszélgetett Vjerával arról, hogy a szerelem nem 
földi, hanem mennyei érzés. Borisz új barátja, Pierre 
előtt sorra megnevezte az asztal körül ülő vendégeket és 
össze-összenézett Natasával, a ki szemben ült vele. 
Pierre keveset beszélt, inkább az új arczokat mustrál
gatta és sokat evett. Kezdve a két levesen, a melyek kö
zül az á la tortue-t választotta, és a pástétomon, a fo
golypecsenyéig egyetlen fogást és egyetlen bort se mu
lasztott el, a melyet az udvarmester szalvétába burkolt 
palaczkokban nyújtott felé a szomszédja vállai mögü! 
imígyen szólván: „Dry Madeira", vagy „Tokaji asszú". 
vagy „Rajnai". Odatartotta az előtte álló és a gróf nevé
nek a kezdőbetűivel díszített négy kristály pohár közű! 
a legelsőt, mely a keze ügyébe esett, s nagy élvezettel 
ivott, mind szívélyesebb ábrázattal nézvén a vendégeket. 
Natasa, a ki vele szemben ült, Boriszt nézte, úgy, mint a 
hogy' a tizenháromesztendös leánykák szokták nézni azt 
a fiút, a kivel csak az imént, életükben először csókolóz
tak s a kibe szerelmesek. Ugyanez a pillantása olykor 
Picrrc-re is rátévedt, a ki ennek a furcsa, eleven leány
kának a pillantásától, maga se tudta miért, de szinte ka-
czagni szeretett volna. 

Nikolaj Szonyától messze, Karagina Julié mellett 
ült, s megint azzal az önkéntelen mosolylyal beszélt neki 
valamit. Szonya ünnepélyesen mosolygott, de azért 
szemlátomást gyötörte a féltékenység: hol elsápadt, hol 
kipirult, de mindenképpen csak arra figyelt, mit beszél
nek egymással Nikolaj és Julié. A nevelőnő nyugtalanul 
nézett körül, mintegy védekezni készülvén az ellen, a 
kinek esetleg eszébe találna jutni a gyermekeket bántani. 
A német nevelő azzal a szándékkal, hogy levelében majd 
teljes részletességgel megír mindent az otthonvalóknak 
Németországba, iparkodott minden fogásnak, csemegé
nekés bornak a nevét az eszében tartani, és nagyon meg
sértődött azon, hogy az udvarmester a szalvétába bur
kolt palaczkokkal egyszerűen elkerülte öt. összerán-
czolta a homlokát, iparkodott olyan képet vágni, mintha 
nem is akart volna abból a borból, de sértve érezte ma-



gát, a miért senki sem akarta megértem azt, hogy 
éppenséggel nem azért lett volna szüksége arra a ' 
hogy a szomjúságát csillapítsa, s hogy nem mohóság 
iianem lelkiismeretes tudvágyból áhítozott utána. 

XVI . 

A z asztalnak a végén, a hol a férfiak ültek, 
élénkebb lett a társalgás. A z ezredes elmondta, ho 
háborút megizenő manifesztum már megjelent Péte 
ron, s hogy azt a példányt, a melyet ő maga is látott, 
gyorsfutár hozta a főparancsnoknak. 

— És ugyan miért visz rá bennünket az ördög 
hogy Bonapartéval háborúskodjunk? — szólalt meg 
sin. — Ausztria gőgjét már megtörte. Tartok tőle, h 
most majd mi reánk kerül a sor. 

A z ezredes szálas, izmos és vérmes német e 
s nyilván régi katona és jó hazafi volt. Sinsin szavai 
sértették. 

— Hát csak azért, kedves jó uram, — mond 
idegenszerű kiejtéssel, — csak azért, mert az uraik 
nagyon jól tudja, mit csinál. A manifesztumban meg 
mondja, hogy nem nézheti közönyösen az Oroszors 
got fenyegető veszedelmeket, és hogy: „a birodalom b 
tonsága és méltósága, valamint a szövetségek szentség 
— mondotta, különösen hangsúlyozván a szövetség 
szót, mintha ebben lett volna a dolog lényege. És v 
született csalhatatlan és hivatalos emlékező tehets1 

vei szórúl-szóra ismételte a manifesztum bevezető 
r a i t . . . „és az a vágy , mely az uralkodónak egyetlen 
föltétlen czélja: hogy Európában szilárd alapokon 
teremtsen, arra indították őt, hogy seregének egy r 
vei ma átlépje a "határt, és seregét ennek az új helyz 
nek az elérésére irányuló szándéka megvalósítására f 
használja". íme, hogy miért, kedves, jó uram, — fej 
be kenetteljesen s felhörpintvén egy pohár bort, rápil 
tott a grófra, a kitől további buzdításra számított. 

—• ösmeri ezt a közmondást: „Jeroma, Jeroma, 
radtál vón odahaza, s pörgetnéd az orsót most is", 



mondotta Sinsin összeránczolt homlokkal, de moso
lyogva. — Ez ránk illik most nagyon. Mikor még Szuva-
rovot, még őt is izzé-porrá zúzták, pedig hol vannak most 
a mi Szuvarovjaink? Mit gondol? — kérdezte mindunta
lan áttérvén az orosz nyelvről a francziára. 

— Éppen azért kell utolsó csepp vérünkig küzde
nünk, — szólott az ezredes az asztalra csapva, — s meg
halnunk a császárunkért, akkor aztán rendben lesz 
minden. De lehetőleg, le-he-e-tőleg (ezen a szón különö
sen elnyújtotta a hangját) minél kevesebbet okoskodjunk, 
— fejezte be, megint a grófhoz fordulva. 

— Mi, vén huszárok, így gondolkodunk, ennyi az 
egész. Es ön, fiatal ember és fiatal huszár, hogy' véleke
dik ön? — tette hozzá Nikolajhoz fordulva, a ki hallván, 
hogy a háborúról van szó, a hölgyét a faképnél hagyta s 
ragra nyitott szemekkel nézte s mohón hallgatta az ez
redest. 

— Tökéletesen egyetértek önnel, — felelt Nikolaj 
egészen nekihevülve, s olyan elszánt és határozott ábrá
zattal forgatta a tányérját és rakosgatta a poharait, 
mintha a jelen pillanatban valami nagy veszedelemnek 
nézne a szemébe, — meg vagyok róla győződve , hogy 
az oroszoknak vagy halmok, vagy győzniök kell, — mon
dotta, de miután már elröppent a szó, a többiekkel együtt 
ö maga is érezte, hogy az, a mit mondott, az adott esetre 
alkalmazva, túlságosan ünnepélyesen és nagyképűen, kö
vetkezésképpen félszegen volt mondva. 

— Gyönyörű! Gyönyörű az, a mit most mondott, 
— szólott a mellette ülő Julié, felsóhajtva. Szonya egész 

testében összerezzent, s mialatt Nikolaj beszélt, fülig, a 
füle mögött, sőt a nyakán és a vállán is elpirult. Pierre 
figyelemmel hallgatta az ezredes beszédjét és helyeslőleg 
bólogatott a fejével. 

— Lám, ez derék, — mondotta. 
— Ez a fiatal ember igazi huszár, — kiáltott föl az 

ezredes újból rácsapván azz asztalra. 
— Micsoda lármát csaptok ott? — hallatszott egy

szerre az asztalon keresztül Dmitrijevna Marja hangja. 
— Mit vered az asztalt? — fordult oda a huszárhoz, — 



ki ellen toporzékolsz? Nyilván azt hiszed, hogy a ír 
^ziák vannak ott előtted. 

— Én csak az igazat mondom, — szólott a hus: 
mosolyogva. 

— Mindig csak a háborúról, — kiáltott át az aszi 
Ion a gróf. —- Lám az én ham is megy, Dmitrijevna Marj 
az én fiam is megy. 

— Nekem meg négy fiam van a hadseregben, 
se sopánkodom. Isten kezében van minden: a padk: 
gunnyasztva is meghalhat az ember, s az ütközetben 
kegyelmes lehet irántunk az Isten, — hallatszott mi 
dcn megerőltetés nélkül az asztal másik végéről Di 
trijevna Marja öblös hangja. 

— A z biz' úgy van. 
A társalgás megint két csoportra szakadt, a I 

gyeké az ő oldalukon, a férfiaké a magukén folyt továl 
— No lásd, hogy nem mered megkérdezni, — S: 

lott Natasához a kis öcscse, — lásd, nem mered. 
— De igen, — felelt Natasa. 
Egyszerre tüzbejött az arcza s elszánt és derült 

tározottság ült ki rája. Kissé fölemelkedett s egy pilli 
tással fölszólítván Pierre-t, a ki szemben ült vele, hoj 
hallgasson oda, az anyjához fordult. 

— Mama! — hangzott végig gyerekes rncllhanjfl 
az egész asztalon. 

— Mi kell? — kérdezte a grófné ijedten, de látlfl 
a leánya arczárói, hogy csak valami csintalanságról vq 
szó, szigorúan leintette a kezével s fenyegető és tű 
mozdulatot tett a fejével. 

A társalgás elnémult. 
— Mama! Milyen sütemény lesz? — csendült 

még határozottabban s minden megszakítás nélkül 
tasa hangocskája. 

A grófné össze akarta ránczolrü a homlokát, de 
tudta. Dmitrijevna Marja köpezös ujjával megfenyeg 
a kis lányt. 

— T e kozák, — mondotta a fenyegetéssel együ 
A vendégek legnagyobb része az idősebbekre 

zett, nem tudván, hogy' illik fogadni ezt a jelenetet. 
— Majd adok én neked! — szólott a grófné. 



— Mama! Milyen sütemény lesz? — kiáltott föl 
Natasa, most már egészen bátran és vidám szeszélyes-
seggel, előre meg lévén győződve róla, hogy a csínyjét 
jól iogják fogadni. 

Szonya és a kövér Petya nevetve elbújtak. 
— No lásd, hogy megkérdeztem, — súgta oda Na

tasa a kis öcscsének és Pierre-nek, a kire megint rápil
lantott. 

— Fagylalt lesz, csakhogy te nem kapsz belőle, 
— mondotta Dmitrijevna Marja. Natasa látta, hogy nincs 
mitől tartania s azért Dmitrijevna Marjától sem ijedt meg. 

— Dmitrijevna Marja! Milyen fagylalt lesz? En a 
tejszín-fagylaltot nem szeretem. 

— Murok-fagylalt. 
— Dehogy' is, no milyen? Dmitrijevna Marja, — 

milyen? — kérdezte szinte kiabálva. — Tudni akarom. 
— Dmitrijevna Marja és a grófné s utánuk a többiek is 
mind elnevették magukat. Valamennyien nevettek, de 
nem Dmitrijevna Marja válaszán, hanem ennek a kis 
leánynak a megfoghatatlan bátorságán és ügyességén, a 
;i olyan jól tudott és mert elbánni Dmitrijevna Marjával. 

Natasa csak akkor engedett, mikor végre meg
mondták neki, hogy ananász-fagylalt lesz. A fagylalt 
előtt a pezsgőt szolgálták föl. Megint megszólalt a zene, 
a gróf összecsókolózott a grófnécskával s a vendégek 
lólkelvén, üdvözölték a grófnét s az asztalon keresztül
kasul koczczintottak a gróffal, a gyermekekkel és egy-

al. Az inasok megint elkezdtek sürögni-forogni, nagy 
zajjal megrecscsentek a székek s a vendégek ugyanabban 
a sorrendben, mint a hogy bevonultak, csak jóval piro
sabb ábrázattal, visszavonultak a szalonba és a gróf dol
gozószobájába. 

XVII . 

Előhúzták a boszton-asztalokat, összeállították a 
játszmákat s a gróf vendégei elszéledtek a kis szalonban, 
a pamlagos- és a billard-szobában. 

A grói legyező módjára kitárván a kártyáit, csak 
nagy nehezen tudott az ebéd utáni álom megrögzött szo-



kásának ellenállani és mindenen nevetett. A fiatalság a 
grófné ösztönzésére a zongora és a hárfa körül verődött 
össze. Közkívánatra elsőnek Julié játszott egy darabot 
változatokkal a hárfán, s a többi leányokkal együtt el
kezdte kérni Natasát és Nikolajt, a kik zenei tehetségük
ről híresek voltak, hogy énekeljenek valamit. Natasa, a 
kivel úgy bántak, mintha már felnőtt leány lett volna, 
szemlátomást nagyon büszke volt erre, de egyúttal meg 
is szeppent egy csöppet. 

— Mit énekeljünk? — kérdezte. 
— „ A forrás"-t, — felelt Nikolaj. 
— Nos akkor csak hamar. Borisz, jöjjön ide, szó-1 

lott Natasa. — De hol van Szonya? — Körülnézett és] 
látván, hogy a barátnője nincs a szobában, kisza
ladt érte. 

Beszaladván Szonya szobájába és nem találván ott 
a barátnőjét, a gyermekszobába sietett, de Szonya ott 
se volt. Natasa tüstént rájött, hogy Szonya a folyosón 
lesz a ládán. Ez a folyosón álló láda volt a Rosztovék 
házában élő nőnemű fiatalság szomorúságainak a helye. 
Es csakugyan, Szonya az ő légies, rózsaszínű ruhájában, 
melyet össze-vissza gyűrt, a dada piszkos, stráfos dunná
ján ott feküdt hanyatt a ládán és újjacskáival eltakarván 
a szemeit, keservesen sírt, miközben meg-megrázkódtak 
meztelen vállai. Natasa arcza, mely egész nap ünnepé
lyes és eleven volt, egyszerre megváltozott: kimeredtek 
a szemei, megrázkódtak széles vállai és félrehúzódtak; 

a szája szögletei. 

— Szonya! Mit csinálsz? . . . Mi az, mi lett?4 
Bru-hu-hu-hu!... — És Natasa kitátva nagy száját, i\ 
mitől egészen csúnyává lett, elkezdett bőgni, mint 
gyermek, maga se tudta, miért, csak azért, mert Szonj 
is sírt. Szonya fel akarta emelni a fejét, felelni is aka 
de képtelen volt rá, s így még jobban belebújt a dunnáb; 
Natasa leült a kék dunnára s a barátnőjét átölelve zoko
gott. Kissé összeszedvén magát, Szonya feltilt, letörölte 
a könnyeit és elkezdett beszélni. 

— Nikolenyka egy hét múlva utazik, m á r . . . a be
hívója i s . . . meg jö t t . . . ő maga mutatta n e k e m . . : De) 
ezért még nem sí rnék. . . (megmutatott egy papirszelet-



két, melyet a kezében tartott: a Nikolaj versei voltak 
rajta) nem sírnék, de te nem is képzeled . . . senki se kép
zelheti, . . . hogy milyen az ő lelke . . . 

S megint elkezdett azon sírni, hogv milyen szép is 
az 6 lelke. 

— Könnyű neked. . . én azért nem i r igye l lek , . . . 
én szeretlek, Boriszt is szeretem, — szólalt meg ismét, 
mikor kissé összeszedte magát: — ö nagyon k e d v e s . . . 
kőztetek nincs akadály. De Nikolaj nekem cousin-om. . . 
kell, hogy . . . maga a metropolita. . . s ez nem megy. 
Aztán meg, ha a mama (Szonya a grófnét édes anyjának 
számította s úgy is h í v t a ) . . . ő azt fogja mondani, hogy 
tönkreteszem Nikolaj pályáját, hogy nincs szívem, 
hogy hálátlan vagyok, pedig igazán . . . Isten engem úgy 
segéljen... (kére: . . . ' vetett magára) én annyira szere
tem őt is, meg mindannyitokat, hogy örömmel áldoznék 
icl érettetek mindent, de mikor semmim sincsen . . . 

Szonya képtelen volt többet mondani, s megint a 
kezeibe s a dunnába rejtette az arczát. Natasa megpró
bálta öt csillapítani, de látszott az arczán, hogy fölfogta 
barátnője bánatának teljes fontosságát. 

— Szonya! — mondotta egyszerre, mintha rájött 
volna a cousinc-ja elkeseredésének az igazi okára — 
Vjera alkalmasint beszélt veled ebéd után? U g y - e ? 

— Igen, ezeket a verseket maga Nikolaj írta, s még 
én is írtam le másokat; ezeket ő megtalálta az asztalo
mon és azt mondta, hogy megmutatja a mamuskának, 
még azt is mondta, hogy én hálátlan vagyok, s hogy a 
mamuska soha se fog abba beleegyezni, hogy ö engem 
vegyen feleségül, mert Julie-t fogja elvenni. Hiszen látod, 
egész nap együtt van v e l e . . . Natasa! Miért? 

S újra sírva fakadt, még keservesebben, mint az 
imént. Natasa fölemelte, megölelte és könnyein keresz
tül mosolyogva kezdte őt csillapítani. 

— Szonya, ne higyj neki lelkem, ne higyj neki. Em
lékszel, mikor a pamlagos szobában mind a hárman be
szélgettünk Nikolenykával, emlékszel, akkor vacsora 
után? Lám akkor mind elhatároztuk, hogy' és mint lesz. 
Már nem emlékszem hogyan és miképpen, de emlékszel, 
hogy minden olyan szépnek és lehetségesnek látszott. 



Lám, Sinsin bácsi testvérének i\z unokahúga a felesége, 
mi pedig csak másodunokatestvérek vagyunk. És Bo
risz azt mondta, hogy ez nagyon is lehetséges. Hiszen 
tudod, én mindent elmondtam neki. És ő olyan okos, 
olyan jó, — mondotta Natasa . . . Szonya, ne sírj hát, 
szívecském, kedvesem, kis tubiczám, Szonya. — És ne
vetve összecsókolta őt. — Vjera rossz teremtés, ám le
gyen, Isten nevében! De azért minden jóra fordul, a tna-
muskának se fog szólni; Nikolenyka maga fogja meg-i 
mondani, s hidd el, rá se gondolt soha Julie-re. 

S újra megcsókolta a fejét. Szonya felocsúdott^ 
a kis czicza megelevenedett, a szemei fölvillantak, s úgy 
látszott, mintha minden pillanatban kész volna a farkán 
egyet csavarintani, lágy talpacskáira ugrani, s a mini 
illik, elkezdeni a gombolyaggal játszani. 

— Azt hiszed? Csakugyan? Isten bizony? — kér-] 
dezgette s szaporán összeigazgatta a ruháját és a hajátJ 

— Csakugyan, Isten bizony! — felelt Natasa, és 
barátnője sűrű hajának egy rakonczátlan kis fürtjét be-j 
dugta a varkocsa alá. Mind a ketten elmosolyodtak. - I 
Nos, gyerünk hát a „Forrás"-t elénekelni. 

— Gyerünk. 
— De tudod-e, hogy ez a potrohos Pierre, a ki ve4 

lem szemben ült, roppant fura ember! - mondotta egyJ 
szerre Natasa és megállt. — Olyan jól mulattam rajtái 
— És Natasa végigszaladt a folyosón. 

Szonya, miután lerázta magáról a pelyhet, a ved 
seket pedig kiálló mellcsontjai fölé a keblébe rejtette,! 
könnyed és vidám léptekkel, kipirult arczczal futott a 
folyosón Natasa után, a pamlagos szoba felé. A fiata-j 
lok a vendégek kérésére elénekelték a „Forrás" címl* 
iiuartettet, mely mindenkinek nagyon tetszett, azutánj 
Nikolaj énekelt egy dalt, melyet mostanában tanult; 
volt be: 

Bűvös éjjel, holdvilágnál. 
Oh mi boldogság, ha érzed, 
Hogy van egy lény a világon, 
A ki lánggal ég te érted! 
És hogy szép Fehér kezével 
Hogyha zengő bárfát penget, 
Szenvedélyes dallamával 
Téged szólít, óh csak téged! 
F,gy-két nap még, s itt az éden,. . . 
Oh de ezt tán meg sem érem! 



Még el sem énekelte az utolsó szavakat, mikor a 
teremben már tánczra készült a fiatalság, s a karzaton 
elkezdtek dobogni és köhécselni a muzsikusok. 

Pierre a szalonban ült, a hol Sinsin, mint afféle 
külföldről érkezett emberrel, egy rá nézve unalmas poli
tikai társalgást folytatott vele, a melyhez még mások 
is csatlakoztak. Mikor megszólalt a zene, Natasa belé
pett a szalonba és egyenesen Pierre-hez lépve, moso
lyogva és pirulva így szólt: •— A mama kéreti, legyen 
szíves és jöjjön tánczolni. 

- Attól tartok, hogy összezavarom a figurákat, — 
szólott Pierre, — de ha kegyed akar a tanítóm lenni . . . 
— s ezzel kövér karját mélyen leeresztve, odanyújtotta 
a madárhúsú leánykának. 

Mialatt a párok összeverődtek s a zenészek han
goltak, Pierre leült a hölgyecskéjével. Natasa tökéle
tesen boldog volt: egy felnőttel, s még hozzá egy 
külföldről érkezettel tánczolt. Ott ült valamennyiöknek 
a szeme előtt és úgy beszélgetett vele, mint egy felnőtt. 
Legyező volt a kezében, melyet egy kisasszony 
adott oda neki, hogy tartsa. A legnagyvilágiasabb 
tartásban (a melyet Isten tudja, hol és mikor sajátított 
el) ült ott, legyezgette magát, s a legyező fölött moso
lyogva beszélgetett a gavallérjával. 

— Hogy' tetszik, hogy' tetszik? Nézze csak, 
nézze, — szólott az öreg grófné a termen keresztül 
menve és Natasára mutatott. Natasa elpirult és elmoso
lyodott. — Nos, mi az, mama? Ugyan mi jut eszébe? 
.Mi van ezen csodálni való? 

A harmadik ecossais közepén a szalonban, a hol. 
a gróf és Dmitrijevna Marja játszottak, megmozdultak 
a székek, s az előkelőségek nagy része, valamint az 
öregek is, kinyújtózva a hosszú ülés után, s tárczáikat 
és bugyellárisaikat zsebre rakva, a terem ajtaja felé in
dultak. Elől ment Dmitrijevna Marja a gróffal, mind
kettőjüknek vidám volt az arcza. A gróf, mint a balle
tekben szokás, tréfás udvariassággal nyújtotta oda ki
gömbölyített karját Dmitrijevna Marjának. Délczegen 
kihúzta magát, kaczkiásan ravasz mosoly derítette föl 



az arczát, s alig, hogy az ecossais utolsó figuráját be
fejezték, a zenészek felé fordulva, összecsapta a tenye
reit, s fölkiáltott a karzatra az első hegedűsnek. 

— Szemjon! A Danilo Kúpor-t, tudod? 
Ez volt a gróf kedves táncza, a melyet már fiatal 

korában is tánczolt. (A Danilo Küpor voltaképpen csak 
az anglais-nak volt egyik figurája.) 

— Nézzék csak a papát, — kiáltott végig Natasa 
az egész termen (teljesen megfeledkezvén róla, hogy 
iclnőtt emberrel tánczol), s bodros fejecskéjét szint' a 
térdéhez hajtva, csengő kaczagásba tört ki, melyet min
denütt meghallottak az egész teremben. És csakugyan, 
a ki csak a teremben volt, az mind, arczán az öröm mo
solyával nézte a jókedvű öreget, a ki nálánál jóval ma
gasabb és mutatós hölgyével, Dmitrijevna Marjával 
együtt kikerekítette, s a táncz ütemére imbolygatta a 
karjait, kihúzta a vállait, könnyedén topogva, kiforgatta 
a lábait, s kerek arczán mind szélesebbre nyíló mo-
solylyal készítette elö a nézőket arra, a mi majd követ
kezik. Alig hogy megcsendültek a Danilo Küpor vidám, 
kihívó s a szilaj trepák*-ra emlékeztető hangjai, egy
szerre yiegtelt a terem minden ajtaja, az egyik oldalon 
a férfi-, a másikon a nő-cselédek mosolygó ábrázatai-
val, a kik mind odacsődültek, hogy mulató gazdájukat 
lássák. 

— Ni, a mi batyuskánk! A sas! — szólalt megj 
hangosan a dada az egyik ajtóból. 

A gróf szépen tánczolt s tudatában is volt ennek, t 
de a hölgye sehogy' sem tudott és nem is igen akart szé-1 
pen tánczolni. Hatalmas teste mereven állt ott lecsüggö 3 
karjaival (a reticule-jét átadta volt a grófnénak); egye
dül csak komoly, de szép arcza tánczolt. Az , a mi a J 
gróf egész kerek alakjában kifejezésre jutott, Dmitrijevna 
Marjánál mindössze mind jobban mosolygó arczában 
és meg-megrezzenő orrában jutott kifejezésre. De viszont, 
ha a gróf, a ki mind jobban és jobban nekitüzesedett, 
elragadta a nézőket hajlékony lábainak ügyes fordula
taival és fürge szökkenéseivel, úgy Dmitrijevna Marja 
a legcsekélyebb buzgósággal, a melyet a vállai mozgá-

* Trepák - egy kedvelt : , iiteme-s orosz paraszt-tincz. A ford. \ 



sával, vagy a fordulók és dobbantások közben karjai
nak a kikerckitésében tanúsított, nem csekélyebb ha
tást ért el, mert ezt testessége és állandó komolysága 
mellett mindenki méltányolta. Mind tüzesebben és tü
zesebben folyt a táncz. A többiek egy pillanatra sem tud
ták magukra vonni a figyelmet, a mire egyébiránt nem 
is igen törekedtek. Mindenki a gróffal és Dmitrijevna 
Marjával volt elfoglalva. Natasa mindazoknak, a kik ott 
állottak, s a kik amúgy se vették le szemüket a tánezo-
lókról, megránczigálta a ruháját, vagy a kabátja ujját, 
és követelte, hogy a papáját nézzék. A gróf a táncz-
közökben nehezen zihált, a kezével integetett és biz
tatta a muzsikusokat, hogy minél gyorsabban játszsza-
nak. A gróf hol a lábujjai hegyén, hol a sarkán forgo
lódva Dmitrijevna Marja körül, mind gyorsabban és 
gyorsabban, mind veszettebbül és veszettebbül kezdett 
keringeni, majd odapöndörítvén a tánezosnőjét a he
lyére, hátul iölrántotta hajlékony lábát, mosolygó arcz-
czal meghajtotta előtte verejtékes fejét és jobb kezét 
kecsesen kikerekítvén, zúgó tapsvihar és hahotázás, kü
lönösen pedig Natasa kaczagása közepett, megcsinálta 
az utolsó pas-t. Zihálva és batiszt kendőikkel az arezukat 
törölgetve, egyszerre mind a ketten megálltak. 

— Lám, így tánczoltak a mi időnkben, ma chére. 
— lihegte a gróf. 

— Hajrá a Danilo Kfipor-t! — kiáltott föl Dmitri
jevna Marja, s nagyot fújva, felgyűrte a ruhája ujját. 

XVIII . 

Mialatt Rosztovék táneztermében a kimerültségtől 
immár hamiskásan játszó muzsikusok zenéjére a hatodik 
anglaiseA járták, s a fáradt inasok és szakácsok a va
csorához készülődtek, Bezuchij grófot hatodszor is 
szélütés érte. Az orvosok kijelentették, hogy felgyó
gyulásához immár semmi remény; a grófot, miután né
mán meggyónt, megáldoztatták; megtették az előkészü
leteket a halotti szentségek föladására is, s az egész 



házban a várakozásnak ilyen alkalmakkor szokásos 
izgalma és sürgés-forgása volt észlelhető. A ház körül 
az érkező fogatok elől elrejtőzve, ott settenkedtek már 
a temetéseket rendező vállalat emberei, s lestek a gróf 
temetésére vonatkozó pazar megrendelést. Moszkva 
főparancsnoka, a ki szüntelenül küldözgette a segédtiszti 
ieit, hogy a gróf hogyléte felől tudakozódjanak, akkor 
este személyesen jött el, hogy a Jekaterina korabeli idő 
híres mágnásától, Bezuchij gróftól elbúcsúzzék. 

A pompás fogadó terem zsúfolásig tele volt. Mi 
denki tiszteletteljesen fölkelt, mikor a főparancsnok, 
ki vagy egy félórát töltött volt négyszemközt a h 
doklóval, kijött és a köszöntéseket könnyedén vis 
nozva iparkodott az uraknak, az egyházi szeméi 
ségeknek és a rokonoknak rámeresztett pillantásai k 
lehetőleg mielőbb keresztülvergődni. Vaszilij hercz 
a ki ezekben a napokban egészen lesoványodott és m 
halványodott, kikísérte a főparancsnokot, s ha 
többször ismételt neki valamit. 

Vaszilij herczeg, miután a főparancsnokot kJ 
serte, egymagában leült a teremben egy székre s a 
bát keresztberakván, könyökével rátámaszkodott 
térdére, s eltakarta a kezével az arczát. Miután egy . 
rabig így ült, fölkelt és ijedt szemekkel körülnézve, s* 
katlanul gyors léptekkel elsietett a hosszú folyosón k. 
resztül a ház hátsó részébe, az idősebb herczegnőhli 

Azok, a kik a gyéren világított szobában eg] 
voltak, egyenlőtlenül suttogva beszélgettek egymás; 
s mindannyiszor elhallgattak s kérdő és várakozástel 
szemekkel néztek a haldokló szobájába vezető ajtó 
valahányszor valaki halk neszszel bement vagy ki} 
rajta. 

— A z emberi kor határa, — szólalt meg egy mi 
pap egy mellette ülő s őt naivul hallgató hölgyhöz, \ 
az emberi kor határa meg van szabva, s ezt tullé 
lehetetlen. 

— Arra gondoltam, nem késtek-e már el az uto 
kenettel? — kérdezte a hölgy, hozzátévén a papot n 
illető czímet, mintha erről neki magának semmi hat 
zott véleménye se lett volna. 



— Nagy titok ez, matyuska, — felelt a pap végig
simítván kopasz fejét, a melyen simítására néhány gon
dosan lefésült ősz fürtöcskc lapult meg. 

— Hát ez ki? Tán maga a főparancsnok volt? — " 
kérdezgették a szoba másik végén. — Milyen fiatalos a 
külseje! . . . 

— Pedig már a hetven felé jár! Nos, hát az igaz, 
hogy a gróf már nem ismer meg senkit ? A halotti szent
ségekkel is el akarják látni? 

— Én ismertem valakit, a ki kétszer is fölvette a 
halotti szentséget. 

A második herczegnő kisírt szemekkel éppen akkor 
jött ki a beteg szobájából és odatelepedett Lorrain dok
tor mellé, a ki kecsesen az asztalra támaszkodva ült ott 
Jekaterina császárné arczképe alatt. 

— Gyönyörű, — mondotta az orvos egy az időre 
vonatkozó kérdésre felelve, — gyönyörű az idő, her
czegnő, aztán meg Moszkvában igazán úgy érzi magát 
az ember, akárcsak falún volna. 

— Úgy-e bár? — mondotta a herczegnő s felsó
hajtott. — Tehát szabad neki inni? 

Lorrain elgondolkozott. 
— Bevette az orvosságot? 
— Igen. 
Az orvos ránézett a herczegnöre. 
— Vegyen egy pohár forralt vizet, és tegyen bele 

egy csipet (vékony ujjaival megmutatta, mi az a csipet) 
.remor-tartari-t . . . 

— Nem folt még rá eset, — mondotta egy német 
orvos, — hoty a liarmatik iidés vtán éledben maradt 
foha falaki. 

— Pedig milyen friss ember volt! — jegyezte meg 
a segédtiszt. — S vájjon kire marad ez a rengeteg va
gyon? — tette hozzá suttogva. 

— Maid csak akad gazdája, — felelt a német mo
solyogva. 

Megint valamennyien az ajtóra néztek: csikorgás 
hallatszott és a középső herczegnő, Lorrain utasításai 
szerint elkészítvén az italt, bevitte a betegnek. A né
met orvos odament Lorrain-hez. 



— Elhúzhatja még holnap reggelig? — kérdezte \ 
német, gyalázatosan ejtvén ki a franczia szót. 

Lorrain összeharapta az ajkait s komoran és 
gadólag rázta az ujját az orra előtt. 

— Még ma éjjel, tovább semmi esetre, — mond 
halkan az azon való elégedettség illedelmes mosolyával 
az ajkán, hogy tisztán fel tudja ismerni és ki tudja ffrj 
jezni a beteg állapotát, — s elment. 

otía 

E közben Vaszilij herczeg benyitott a hercze 
szobájába. 

Félhomály derengett a szobában; csak két k i 
lámpa pislákolt a szentképek előtt s kellemes virág-11 
füstölő illat terjengett benne. A z egész szoba kis buta 
rokkal, almáriomokkal, szekrénykékkel, asztalkákig 
volt tele. A spanyolfal mögül egy magas, tollas 
fehér térítője kandikált ki. Egy kis kutya elnyiffanti 
magát. 

— Oh, ön az, mon cousin? 
A herczegnö fölkelt és megigazította a haját, mi 

mint mindig, most is olyan szokatlanul sima volt, min 
a fejével egy darabból lett volna és iénymázzal lett vol 
behúzva. 

— Nos, történt talán valami? — kérdezte. — 0| 
megijedtem. 

— Semmi, még mindig egyformán van, csak a: 
jöttem, hogy megbeszéljek veled valamit Katis, — ím 
dotta a herczeg, s fáradtan beleült abba a karosszéki 
a melyből a herczegnö fölkelt. 

— Azt hittem, hogy történt valami, — szólott 
herczegnö, s arczának változatlan, szoborszerűen 
moly kifejezésével odaült a herczeggel szembe, kés 
arra, hogy őt meghallgassa; — úgy szerettem volna 
aludni, mon cousin, de nem voltam képes rá. 

— No, hát hogy' vagyunk, kedvesem? — szól 
meg Vaszilij herczeg, s megfogván a herczegnö ke: 
szokása szerint leszorította. 

Nyilvánvaló volt, hogy ez a „no, hát hogy' 
gyünk" sok olyasmire vonatkozott, a mit mind a ke 
a nélkül, hogy kimondták volna, megértettek. 



A herczegnő, a kinek a lábaihoz mérten arányta
lanul hosszú sovány és egyenes volt a dereka, kidül
ledt, szürke szemeivel közömbösen nézett a herczegre. 
Megcsóválta a fejét s felsóhajtván, rápillantott a szent
képre. Ezt a mozdulatát a szomorúság és a megadás, 
de a kimerültség és a közeli pihenő reményének a ki
fejezése gyanánt is lehetett volna magyarázni. Vaszilij 
herczeg, mint a kimerültség kifejezését fogta föl. 

— Azt hiszed tán, — mondotta, — hogy én jól érzem 
magamat? Ügy ki vagyok merülve, mint egy posta-ló, 
de azért mégis beszélnem kell veled, Katis, még pedig 
nagyon komolyan. 

Vaszilij herczeg elhallgatott s hol az egyik, hol a 
másik oldalon idegesen elkezdtek rángatózni az orczái, 
valami olyan kellemetlen kifejezést kölcsönözve az ar-
czának, mely a szalonokban soha se volt rajta tapasz
talható. A szemei se voltak olyanok, mint rendesen: hol 
kihívóan és vidáman bámultak bele a világba, hol meg 
ijedten néztek körül. 

A herczegnő, a ki sovány és ösztövér kezével egy 
kis kutyát tartott az ölében, figyelmesen nézett Vaszilij 
herczeg szemébe; de nyilvánvaló volt, hogy ő ugyan, 
még ha reggelig hallgatnia kellene is, semmiféle kér
déssel se fogja megszakítani a csöndet. 

— Tehát, nézze csak, kedves herczegnő és cou-
sine, Szemjonovna Katerina, — folytatta Vaszilij herczeg, 
szemlátomást nem minden benső küzdelem nélkül látván 
hozzá mondókájának a folytatásához: — az ilyen pilla
natokban gondolnia kell az embernek mindenre. Gon
dolni kell a jövőre, ti reátok . . . Én úgy szeretlek ben
neteket mind, akár csak az én gyermekeim volnátok, ezt 
te is nagyon jól tudod. 

A herczegnő még mindig olyan merev és fátyolo
zott tekintettel nézett rá. 

— Végre már az én családomra is csak kell gon
dolnom, — folytatta Vaszilij herczeg s rá se pillantva 
a herczegnőre, bosszúsan ellökte magától a kis asztal
kát: — te nagyon jól tudod, Katis, hogy ti hárman, Ma-
montova nővérek és az én feleségem, ti vagytok a gróf 
egyedüli közvetlen örökösei. Tudom, tudom, hogy mi-

Tohitoj: Háború és béke. I. 7 



lyeii nehezedre esik ilyen dolgokról gondolkodni és be
szélni. Nekem se esik könnyebben, de, kedvesem, rrm 
kor az ember a hatvanadik évében van, mindenre <M 
kell készülve lennie. Tudod-e, hogy elküldtem Pierre-éS 
és hogy a gróf, egyenesen rámutatván az arczképéflB 
magához kérette öt? 

Vaszilij herczeg kérdő pillantást vetett a herczeg-
nőre, de nem tudta eldönteni, vájjon azt fontolgatta-e,! 
a mit most neki mondott, vagy egyszerűen bámult r á . , « 

— Én, mon cousin, folyton csak azért az egyért! 
imádkozom, — felelt a herczegnö, — hogy kegyelmS 
legyen iránta az Isten és engedje meg, hogy az ő gytfl 
nyörfi lelke békével hagyja el ezt a . . . 

— Ez bizony úgy van, — folytatta Vaszilij hef l 
ozeg türelmetlenül, s kopasz fejét végigsimítván, megint 
bosszúsan odahúzta magához az asztalkát. — de végnB 
is, végre is, most arról van szó, hogy, mint te niagflfl 
is tudod, a gróf a múlt télen végrendeletet csinált, • 
melyben az egyenes örökösök mellőzésével összes n 
gyonát Pierre-re hagyta. 

— Végrendeletet csinálhatott, — szólott a hefl 
czegnő nyugodtan; — de Pierre javára nem végrendflj 
kezhetett. Pierre törvénytelen gyermek. 

— Kedvesem, — mondotta egyszerre Vaszilij hew 
czeg, miközben az asztalkát odaszorítván magához, e » 
szen fölélénkült s szaporábban kezdeti beszélni, —- dK 
vájjon mi lesz akkor, ha esetleg írt az uralkodónak, a z a l 
a kéréssel, hogy Pierre-t örökbe fogadhassa? Azt csB 
belátod, hogy a gróf érdemeire való tekintettel, ezt a kS 
rését nem fogják megtagadni. 

A herczegnö elmosolyodott, olyanformán, mintS 
hogy'azok a/ emberek szoktak mosolyogni, a kik azt J 
szik, hogy jobban értik a dolgot annál, a kivel beszéln<B 

— Sőt többet mondok, — folytatta Vaszilij liercaH 
és megfogta a kezét: — a levél meg is volt írva, s b á r f l 
nem küldöttek is el, az uralkodó azért tudott róla. A k f l j 
dés csak az, meg van-e semmisítve az a levél, vagy nin-
csen. Ha nincsen, akkor hamarosan mindennek vége,B 
Vaszilij herczeg fölsóhajtott, ezzel jelezvén, hogy mitlB 
az alatt, hogy mindennek vége, — felbontják a gróf tjB 



tait, s a végrendeletet a levelével együtt átadják az ural
kodónak, s minden bizonynyal teljesítik a kérését. Pierre, 
mint törvényes fiú meg fog kapni mindent. 

— És a mi részünk? — kérdezte a herczegnő gú- \ 
uyos mosolylyal, mintha csak minden bekövetkezhetett 
volna, csak éppen ez az egy nem. 

— No de kedves Katisom, ez olyan világos, mint 
a nap. Akkor ő egyetlen törvényes örököse mindennek, 
s ti nem kaptok még csak ennyit se, ni. Neked tudnod kell 
kedvesem, vájjon a végrendelet és a levél csakugyan meg 
van-e írva s meg van-e semmisítve. És ha valahogy' el
feledkeztek róluk, úgy meg kell tudnod, hol vannak, s 
meg kell azokat keresned, mert . . . 

— No, még csak ez kellene! — szakította félbe a 
herczegnő erőltetett mosolylyal, a nélkül, hogy a szeméi 
kifejezését megváltoztatta volna. — Én nő vagyok, és ön 
szerint mi mind ostobák vagyunk; de annyit azért én is 
csak tudok, hogy törvénytelen fiú nem örökölhet . . . Un 
batard, — tette hozzá, azt hivén, hogy ezzel az átfordí
tással végleg meggyőzi őt aggodalmainak az alaptalan
ságáról. 

— De végre is, Katis, hogy' nem tudod ezt megér
teni! Te olyan okos v a g y : hogy' nem érted, hogy 
ha a gróf levelet írt az uralkodónak, a melyben azt kéri, 
hogy a fiát törvényesnek ismerje el, akkor Pierre nem lesz 
többé Pierre, hanem Bezuchij gróf, s akkor a végrendelet 
alapján meg fog kapni mindent? Ha pedig a végrende
let és a levél nincs megsemmisítve, akkor neked, azon a 
megnyugváson kívül, hogy erényes voltál, s mindazon 
kívül, a mi az erénycsségcdből következik, nem marad 
semmid. Ez bizonyos. 

— Azt tudom, hogy a végrendelet meg van, de azt 
is tudom, hogy érvénytelen, s ön engem, úgy látszik, tel
jesen hülyének tart, mon cousin, — mondotta a herczegnő 
olyan kifejezéssel, a minővel azok a nők szoktak be
szélni, a kik azt hiszik, hogy valami szellemest és sértőt 
mondtak. 

— Kedves herczegnőm, Szemjonovna Katerina! — 
szólalt meg Vaszilij herczeg türelmetlenül. — Én nem 
azért jöttem hozzád, hogy torzsalkodjam, hanem hogy 



mint jó, derék és igazi rokonommal beszéljek veled és 
érdekeidről. Tizedszer is azt mondom neked, hogy ha 
uralkodónak szóló levél és a Pierre javára való vé 
rendelet meg van, akkor te galambom, úgyszintén a n 
véred is, nem vagytok örökösök. Ha pedig már neke 
nem hiszel, hát higyj a hozzáértőnek: éppen most besz< 
tem Onufrijics Dmitrij-vel (ez volt a család ügyvédje), 
is ugyanazt mondta. 

A herczegnő gondolataiban szemlátomást valiq 
változás ment végbe ; keskeny ajkai elsápadtak (a szem 
olyanok maradtak, mint voltak), s a hangja, mikor mq 
szólalt, olyanokat csuklott, a milyenekre nyilván ma 
volt elkészülve. 

— Ez aztán szép volna, — mondotta. — Én 
akartam és most sem akarok semmit. — Ledobta az 
bői a kis kutyáját, és eligazította a ruhája ránczait. — 
a hála, ime az elismerés azok iránt, a kik neki áldó 
mindenüket, — mondotta. — Pompás! Gyönyörű s -

Nekem ugyan semmi sem kell, herczeg. 
— Igen ám, csakhogy nem vagy egyedül: nővé" 

is vannak, — felelt Vaszilij herczeg. De a herczegnő ü 
sem vetett rá. 

— De hiszen én ezzel már rég tisztában vol 
csak megfeledkeztem arról, hogy alávalóságon, ámítá 
irigységen, ármánykodáson, hogy hálátlanságon, a 1, 
rútabb hálátlanságon kívül ebben a házban ugyan nem 
számíthattam semmire . . . 

— Hát tudod-e vagy sem, hogy hol az a végren 
let? — kérdezte ismét Vaszilij herczeg még feltön 
arczrángatózással, mint az imént. 

— Bizony ostoba voltam, még hittem az embe 
ben, szerettem őket és feláldoztam magamat. Pedig 
azok boldogulnak, a kik aljasak és förtelmesek. Tu 
én nagyon jól, kinek a cselszövései ezek. 

A herczegnő föl akart kelni, de a herczeg megf 
a kezét. A herczegnő olyan benyomást tett, mint az 
ember, a ki az egész emberi nemben megcsalatko -

boszúsan nézett a herczegre. 
— Még nem késő, lelkem. Jusson eszedbe, K 

hogy mindez véletlenül, a harag és a betegség egy p' 



natában történt, aztán feledésbe ment. És a mi köteles
ségünk most édesem, hogy az ő hibáját jóvátegyük, s 
utolsó perczeit megkönnyítsük azzal, hogy ne engedjük, 
hogy ezt az igazságtalanságot elkövesse, s ne hagyjuk 
öt azzal a tudattal meghalni, hogy boldogtalanokká tette 
azokat az embereket . . . 

— Azokat az embereket, a kik mindenüket föláldoz
ták neki, — kapta föl a herczegnő, megint készülvén föl
kelni, de a herczeg ismét nem engedte, — a mit ő soha sem 
tudott méltányolni. Nem, mon cousin, — tette hozzá fölsó
hajtva, — arra meg fogok emlékezni, hogy ezen a vilá
gon az ember nem számíthat jutalomra, hogy ezen a v i 
lágon nincs se becsület, sem igazság. Ezen a világon 
alattomosnak és gonosznak kell lenni az embernek. 

— No, no, csillapodjál; hiszen én nagyon ismerem 
a te nemes szívedet. 

— Nem, az én szívem gonosz. 
— Én ismerem a szívedet, — ismételte a herczeg, — 

s megbecsülöm a barátságodat és csak azt szeretném, 
hogy te is ilyen véleménynyel légy felőlem. Nyugodjál 
meg és beszéljünk okosan, a míg van idő — lehet, hogy 
egy nap, de az is lehet, hogy csak egy óra; mondj el ne
kem mindent, a mit a végrendeletről tudsz, és a mi a fő, 
azt, hogy hol van: ezt neked tudnod kell. Majd elővesszük 
és megmutatjuk a grófnak. Nyilván már meg is feledkezett 
róla, s ő maga is meg fogja akarni semmisíteni. Csak azt 
értsd meg, hogy nekem az az egyetlen vágyam, hogy 
szentül teljesítsem az ő akaratát; egyedül ez az oka, a 
miért ide jöttem. Csakis azért vagyok itt, hogy segítsek 
rajta és ti rajtatok. 

— Most már mindennel tisztában vagyok. Azt is tu
dom, kinek a cselszövései ezek. Tudom, — mondotta a 
herczegnő. 

— Nem arról van most szó, édes lelkem. 
— Nem más az, mint az ön kedves pártfogolt ja, Mi

hájlovna Anna herczegnő, . . . még komornanak sem sze
rettem ezt az arczátlan, aljas teremtést. 

— Ne vesztegessük az időt. 
— Óh, ne beszéljen! A múlt télen betolakodott ide, 

és olyan alávalóságokat, olyan förtelmes dolgokat beszélt 



rólunk, de különösen Szonyáról, a grófnak, — még 
nem is ismételhetem, — hogy a gróf belebetegedett és kfl 
hétig nem is akart bennünket látni. Tudom, hogy akkori 
ban csinálták ezt a gyalázatos iratot; de én abban vofl 
tam, hogy ennek az iratnak semmi jelentősége sincsen. I 

— Ez éppen a baj, mért nem szóltál nekem előbb?! 
— Ott van abban a portfeuille-bau, a melyf 

mindig a párnája alatt tartogat. Most már tudom, — ! 
lott a herczegnö a nélkül, hogy felelt volna. — Igen, i 
van valami bűnöm, valami nagy bűnöm, akkor az a 
lölet az, a melyet ez iránt a szemtelen nő iránt érzek, • 
mondotta a herczegnö szinte kiabálva, miközben telje 
elváltozott. — S vájjon miért tolakodott be ide? Noi 
megmondok én maid neki mindent, mindent. Majd el} 
annak is az ideje. 

XIX. 

Mialatt a fogadó-teremben és a herczegnök szo 
ban ilyesféle beszélgetések folytak, Pierre-rel (a kiért < 
küldtek) és Mihajlovna Annával (a ki szükségesnek 
totta, hogy vele jöjjön) befordult a hintó Bezuchij 
udvarába. Mikor a hintó kerekei halkan megzörrentek! 
ablakok alatt kiterített szalmán, Mihajlovna Anna víg 
taló szavakkal fordult az útitársához és e közben 
győződvén róla, hogy az a hintó szögletében als 
felköltötte őt. Pierre felocsúdván, Mihajlovna Anna 
kiszállt a kocsiból, s csak akkor jutott eszébe a haldo 
apjával leendő és küszöbön álló viszontlátás. Feltűnt ne! 
hogy nem a parádés, hanem a hátulsó lépcsőnél 
meg. Mikor a kocsi felhágójáról lelépett, gyorsan 
polgárias ruhába öltözött ember suhant el sietve a 
csőtől és meghúzódott a fal árnyékában. Pierre 
megállt, a ház két oldalán még néhány ilyen embert | 
lantott meg az árnyékban. De sem Mihajlovna Anna, s 
az inas, sem a kocsis, a kik pedig lehetetlen, hogyj 
látták légyen ezeket az embereket, nem vették őket 
lembe. „Ennek, úgy látszik, így kell lenni", — döntött 
magában Pierre és csak ballagott Mihajlovna Anna 
Mihajlovna Anna gyors léptekkel sictett föl a gyéren 1 



gitott. keskeny kőlépcsőn, és szólítgatta a mögötte elma
radozó Pierre-t, a ki bár nem értette, hogy miért kellett 
neki általában a grófhoz mennie, s még kevésbbé azt, 
miért kellett a hátulsó lépcsőn fölmennie, Mihájlovna 
Anna önbizalmából és sietségéből úgy ítélte, hogy erre 
föltétlenül szükség volt. A lépcső derekán majd leütötte 
őket a lábaikról néhány ember, a kik vödrökkel a kezük
ben, kopogós léptekkel jöttek lefelé velük szemben. Ezek 
az emberek a falhoz lapultak, hogy Mihájlovna Annának 
és Picrre-nek útat engedjenek s legkevésbbé sem voltak 
általuk meglepve. 

— Itt van a herczegnők lakosztálya? — kérdezte 
Mihájlovna Anna egyiküktől. 

— Itt, — felelt az egyik inas hangos és bátor szóval, 
mintha most már minden szabad volna; — balra az első 
ajtó, matyuska. 

— Lehet, hogy a gróf nem is hivatott, — mondotta 
Pierre, mikor fölért az emeletre: — Talán jobb volna, ha 
a szobámba mennék. — Mihájlovna Anna megállt, hogy 
Pierre utóiérje. 

— öh, kedvesem, — mondotta, ugyanazzal a moz
dulattal, mint reggel a fiáét, megérintvén Pierre kezét: — 
higyje el, én nem kevésbbé szenvedek, mint ön, de legyen 
hát férfi. 

— Csakugyan bemenjek? — kérdezte Pierre, s a 
pápaszemén keresztül gyöngéd pillantást vetett Miháj
lovna Annára. 

— Feledje el, kedves barátom, mindazt, a miben 
igazságtalanok voltak irántunk. Jusson eszébe, hogy ön
nek az édesapja az . . . a ki, lehet, már halálán van. 
— Felsóhajtott. — Én nyomban megszerettem önt, akár
csak a fiam volna. Bízzék bennem, Pierre. Én nem feled
kezem meg az ön érdekeiről. 

Pierre az egészből semmit sem értett; megint, s 
most még világosabban, úgy tetszett neki, hogy minden
nek úgy kell lenni, és engedelmesen követte Mihájlovna 
Annát, a ki már benyitotta volt az ajtót. 

Az ajtó a hátsó bejárat előszobájába nyílott. A szög
letben a herczegnők egy öreg szolgája ült és harisnyát 
kötött. Pierre soha sem járt a háznak ebben a részében s 



még csak sejtelme sem volt ezeknek a szobáknak a létezé
séről. Mihajlovna Anna egy szobaleánytól, a ki palaczkot 
vitt egy tálczán és utolérte őket (kedvesnek és galam-
bocskám-nak nevezvén őt) kérdezősködött a herczegnók. 
hogyléte felől és vitte magával Pierre-t tovább a köfolyOnl 
són. A folyosóról balra az első ajtó a herczegnők lakosz-J 
tályába nyílott. A szobaleány, a ki a palaczkot vitte, nagy! 
sietségében (a mint hogy most mindent sietve csináltak | 
a házban) nem tette be maga után az ajtót, s Pierre és Mi- j 
hajlovna Anna, mikor arra mentek, önkéntelenül bepillao 
tottak a szobába, a hol az idősebb herczegnö és Vaszií 
herczeg közvetlenül egymás mellett ülve beszélgettél 
Vaszilij herczeg, mikor az arra menőket megpillantott, 
türelmetlen mozdulatot tett és hátravetette magát, a her 
czegnő pedig felugrott s egy kétségbeesett mozdulat! 
teljes erővel becsapta az ajtót. 

Ez a mozdulat annyira elütő veit a herczegnö s*w 
kott nyugalmától, az a rémület, mely Vaszilij herczeg ar 
czán tükröződött, annyira ellentétben állott szokott mél 
tóságával, hogy Pierre megállt és pápaszemén kérészi 
kérdő pillantást vetett a vezetőnőjére. Mihajlovna An 
nem árult el meglepetést, csak könnyedén elmosolyodi 
és felsóhajtott, mintha csak azt akarta volna muta 
hogy minderre el volt készülve. 

— Legyen férfi, kedves barátom; én őrködöm m 
az ön érdekei felett, — mondotta válaszul a pillantás 
és még gyorsabban ment tovább a folyosón. 

Pierre nem tudta, miről van szó, s még kevésbl 
értette, mit tesz az, hogy őrködni fog az érdekei fele 
csak azt látta, hogy mindennek így kell lenni. A folyó 
keresztül eljutottak abba a homályosan világított 
rémbe, mely a gróf fogadószobája mellett volt. Egj, 
volt ez azoknak a hideg és pazar fényűzéssel berendezi 
szobáknak, a melyeket Pierre a parádés lépcső felöl m 
ismert. De ennek a szobának a közepén most egy ür 
fürdőkád állott, s a szőnyeg tele volt locsolva vízzel. Lán 
újjhegyen egy inas és egy sekrestyés, füstölővel a kezé
ben, jöttek velük szemben, de rájuk se hederítettek. Be
léptek a Pierre előtt jól ismert fogadószobába, melynek 
két olasz ablaka a téli kertre nyílt s melyben Jekaterinl 



nak egy nagy mellszobra s egy életnagyságú arczképe 
volt elhelyezve. Még mindig ugyanazok az emberek, csak
nem ugyanolyan helyzetben ültek halkan suttogva a fo
gadószobában. Mindannyian egyszerre elhallgattak s rá
néztek a kisírt és sápadtarczú Mihájlovna Annára s a 
tagbaszakadt, kövér Pierre-re, a ki lchorgasztott fejjel, 
engedelmesen követte öt. 

Mihájlovna Anna arczán ott ült annak a tudata, hogy 
az elhatározó pillanat elérkezett; a nélkül, hogy Picrre-t 
csak egy pillanatra is elengedte volna maga mellől, egy 
pétervári üzlet-asszony modorával, még bátrabban lépett 
a szobába, mint ma reggel. Érezte, hogy miután az van 
mellette, a kit a haldokló látni kívánt, biztosítva van a fo
gadtatása. Gyors pillantással végignézvén a jelenvolta
kon, meglátta a gróf gyóntatóját, s nem mintha meggör
nyedt volna, de mintha egyszerre megkissebbedett volna, 
apró lépéssel odasietett hozzá s előbb az ő, majd egy 
másik pap áldását fogadta. 

— Istennek hála, hogy még jókor jöttek, — mon
dotta az egyik papnak, — mi rokonok, úgy aggódtunk 
mindannyian. íme ez a fiatal ember itt, a gróf fia, — tette 
hozzá halkabban. — Rettenetes egy pillanat. 

így szólván, odament az orvoshoz. 
— Kedves doktor, — mondotta neki, — ez a fiatal 

ember itt — a gróf fia . . . Vájjon van-e még remény? 
A z orvos szótlanul, egy gyors mozdulattal föl

emelte a szemeit és felhúzta a vállait. Mihájlovna Anna 
csaknem ugyanolyan mozdulattal szintén felemelte a sze
meit és felhúzta a vállait, s szinte lehunyt szemmel ott
hagyta az orvost és Pierre-hez ment. Most különös tisz
telettel és bánatos gyöngédséggel fordult oda hozzá. 

— Bízzék az Ö irgalmában, — mondotta neki, s rá
mutatván egy kis pamlagra, a melyen leülhet s öt meg
várhatja, ő maga elindult a felé az ajtó felé, a melyre min
denki nézett, majd pedig alig hallható ncszszel eltűnt mö
götte. , 

Pierre, elhatározván, hogy a vezetőnőjének minden
ben engedelmeskedik, odament ahhoz a pamlaghoz, a 
melyet Mihájlovna Anna mutatott neki. Alig hogy Mihai-



lovna Anna eltűnt, Pierre észrevette, hogy a szobában! 
lévők pillantásai nagy kíváncsisággal és részvéttela 
meredtek rá. Látta, hogy valamennyien összenéztek s | 
szinte rémülettel, sőt alázatossággal mutogattak rá a sze-J 
meikkel. Olyan tiszteletet mutattak iránta, mint annak-i 
előtte soha: egy ismeretlen hölgy, a ki a papokkal beszél-! 
getett volt, fölkelt a helyéről s megkínálta öt vele; a se-l 
gédtiszt fölvette Pierre keztyűjét a földről és odaadta! 
neki; az orvosok, mikor mellettük elment, tisztcletteljeJ 
sen elhallgattak és félrehúzódva engedtek utat nekiJ 
Pierre eleinte más helyre akart ülni, hogy ne zavarja azfl 
a hölgyet, maga akarta fölvenni a keztyűjét és ki akarta! 
kerülni az orvosokat, a kik voltaképpen nem is állottaki 
az útjában; de hirtelen megérezte, hogy ez illetlenségi 
volna, hogy ma este ö olyan személy, a ki köteles valami 
rettenetes, de valamennyiük által várva várt szertartási 
végigcsinálni, s ezért valamennyiüknek a szolgálatait e l 
kell fogadnia. Szótlanul elfogadta a segédtiszt k e z e l 
bői a keztyűt, az egyiptomi szobrok naiv tartásában! 
nagy kezeit gondosan a térdeire támasztva odaült a hölgjfl 
helyére, s úgy magában eldöntötte, hogy mindennek úgy! 
kell lenni, s hogy ezen az estén, ha nem akar zavarog! 
jönni és ostobaságokat csinálni, nem szabad a maga eszel 
szerint cselekednie, hanem teljesen rá kell magát b íznál 
azoknak az akaratára, a kik őt vezették. 

Nem múlt el két perez, mikor Vaszilij herczeg, h á l 
rom csillaggal ékesített kaftánjában, méltóságteljesen! 
magas fejtartással a szobába lépett. Reggel óta mintha J 
megsoványodott volna; a szemei a szokottnál n a g y o b i 
bak voltak, mikor a szobában körülnézett és Pierre-B 
megpillantotta. Odament hozzá, megfogta a kezét (a m n 
annak előtte soha se cselekedett) és leszorította, minthal 
csak meg akart volna győződni róla, vájjon van-e e r t | 
benne. 

— Legyen erős, barátom, ö hivatta önt. — Ez j 
is van í g y . . . — ezzel menni akart. De Pierre szüks 
gesnek tartotta megkérdezni tőle: 

— Hogy ' van a . . . ? — Itt megakadt, nem tudv 
illik-e, hogy a haldoklót grófnak nevezze, apjának p 
nem merte őt nevezni. 



— Félórával ezelőtt még egy „ütés" érte. Legyen 
erős, barátom. 

Pierre-nek olyan zavarosak voltak a gondolatai, 
hogy mikor az „ütés" szót hallotta, valami tárgytól szár
mazó ütésre gondolt. Álmélkodva nézett VasziUj her-
czegre, s csak később jött rá, hogy „ütés"-nek, „szél
ütésének egy betegséget hívnak. Vaszilij herczeg útköz
ben odasúgott pár szót Lorrainnak, majd lábujjhegyen 
bement az ajtón. Nem tudott lábujjhegyen járni, s így 
egész testével ügyetlenül szökdelt ide s tova. Utána 
jöttek: az idősebb herczegnő, majd a papok és egyház
nak, végül a cselédség. A z ajtó mögött mozgás hallat
szott, és végre sápadtan, de a kötelesség teljesítésének 
a tudatától határozott arczczal kisietett rajta Mihájlovna 
Anna, s megérintvén Pierre kezét, így szólt: 

— Az Isten irgalma kiapadhatatlan. Tüstént kez
dődik a halotti szentségek föladása. Gyerünk. 

Pierre a puha szőnyegen lépdelve odament az aj
tóhoz, s észrevette, hogy a segédtiszt is, az ismeretlen 
hölgy is, sőt még a cselédek közül is valaki, utána jöt
tek, mintha most már nem is lett volna szükség enge-
delemre ahhoz, hogy abba a szobába belépjenek. 

X X . 

Pierre nagyon jól ismerte ezt az oszlopok és egy 
boltív által két részre osztott, s perzsa szőnyegekkel tel
jesen elborított nagy szobát. A szobának az oszlo
pok mögötti része, a hol az egyik oldalon egy piros fá
ból készült és bársony mennyezetes, magas ágy, a má
sikon pedig egy hatalmas szentkép-tartó állott, szépen 
és fényesen ki volt világítva, mint a hogy' a templo
mok szoktak az esteli istentiszteletek alkalmával ki
világítva lenni. A szentképtartó megvilágított érczkerete 
alatt egy hosszú karosszék állott, s benne magosán te
tézett, még nem gyűrött s nyilván csak az imént át
húzott hófehér párnákon, világoszöld takaróval derékig 
leterítve ott feküdt Bezuchij grófnak Pierre előtt jól ismén 
méltóságteljes alakja, széles homlokán ugyanazzal az 



elmúlásra emlékeztető ősz hajfürttel, s szép, világos- I 
sárga arczán ugyanazokkal a jellegzetesen előkelő és 3 
mély ránczokkal, a melyeket Pierre szintén olyan j ó l ! 
ismert. Éppen a szentképek alatt feküdt; izmos, nagyi 
kezei ki voltak húzva a takaró alól, és rajta pihentek.! 
Jobb kezében, mely tenyerével lefelé pihent a ter í tőni 
középső és mutató ujja közé egy viaszgyertyát á l l i t o t i 
tak, melyet a karosszék mögül előrehajolva egy öregfl 
szolga tartott. A karosszék körül pompás és r a g y o g d 
ruháikban, hosszú, lecsüggő hajjal, kezükben égő g y e r i 
tyával ott állottak a papok, s ünnepélyes lassúsággal! 
végezték a szertartást. Valamivel hátrább, kendővel afl 
kezében és a szemei előtt állott a két fiatalabb h e r i 
czegnő, előttük pedig a legidősebb, Katis, a ki elszánti 
és haragos szemeit egy pillanatra sem vette le a s z e n t i 
képekről, mintha csak azt akarta volna tudtára adnia 
mindenkinek, hogy ha körül találna nézni, nem állhatna! 
jót magáért. Mihájlovna Anna, szelid bánat és ö n m e g i 
adás kifejezésével az arczán, és az ismeretlen h ö l g y i 
az ajtó mellett álltak. Vaszilij herczeg az ajtó túlsó o l i 
dalán, a karosszék közelében egy faragott bársonyszék! 
mögött állt, a melyet háttal odafordított maga felé, sfl 
balkezével, a melyben a gyertyát tartotta, rátámasz-• 
kodott, jobb kezével pedig vetette magára a kereszté-• 
ket, miközben, valahányszor az ujjai a homlokát érin-i 
tették, ég felé emelte a szemeit. Az arcza nyugodt áhii 
tatosságot és Isten akaratában való megnyugvást áruk! 
el. „Ha ti nem értitek ezeket az érzéseket, annál rosz-1 
szabb reátok nézve", — ezt látszott mondani az arcza. I 

Mögötte álltak: a segédtiszt, az orvosok és a férfi-• 
cselédség; a férfiak és a nők, mint a templomban, e g y - « 
mástól elkülönítve helyezkedtek cl. Mindenki hallgatott 1 
és kereszteket hányt magára, nem hallatszott egyéb, I 
mint a papok imája s a tompított, mély basszus hangon 1 
előadott ének, a csönd pillanataiban pedig a lábak vál-1 
togatása és egy-egy sóhajtás. Mihájlovna Anna azzal 1 
a jelentőségteljes arczczal, mely elárulta, hogy teljesen 1 
tisztában van vele, mit csinál, az egész szobán végig- J 
menve odalépett Picrrehcz, s gyertyát adott a kezébe. I 
Pierre meggyújtotta a gyertyát és miközben a körülötteI 



lévőket figyelte, szórakozottságában azzal a kezével 
akart keresztet vetni magára, a melyben a gyertyát 
togta. 

A legfiatalabb, piros arczú és tréfás kedélyű Szofi 
herczegnö, az anyajegyes, ránézett. Elmosolyodván, a 
kendőjébe rejtette az arczát és jó darabig így maradt; 
de a mint rápillantott Pierrere, megint elnevette magát. 
Nyilván nem volt képes nevetés nélkül ránézni, de vi
szont azt sem tudta megállani, hogy rá ne nézzen, így 
azután, hogy a kísértés elől meneküljön, szép csendcsen 
átment egy oszlop mögé. A szertartás közepén a pap
ság hangjai egyszerre elnémultak, s a papok halkan 
odasúgtak egymásnak valamit; az az öreg szolga, a ki 
a gróf kezét tartotta, fölemelkedett és a hölgyekhez 
fordult. Mihajlovna Anna előre lépett, és a beteg fölé 
hajolva, az ujjával odaintette magához Lorraint. A 
franczia orvos, a ki az idegen embernek azzal a tiszte
letteljes tartásával, mely elárulja, hogy bár neki más a 
szokása, azért mégis teljes mértékben tisztában van az 
előtte lejátszódó szertartás jelentőségével, sőt azt he
lyesli is, a nélkül, hogy a kezében égő gyertyát tartott 
volna, egy oszlophoz támaszkodva állott, az intésre 
egy javakorában lévő ember erőteljes, de zajtalan lép
teivel odament a beteghez, vékony és fehér ujjaival föl
emelte szabad kezét a zöld takaróról, elfordult, elkezdte 
az érverését számlálni, és elgondolkozott. A betegnek 
adtak valamit inni, megmozdultak körülötte, majd ismét 
visszamentek a helyükre, s a szertartás újra elkezdődött. 
Ennek a megszakításnak az ideje alatt Pierre észrevette, 
hogy Vaszilij herczeg előjött a szék támlája mögül, és 
olyan arczczal, mely arra mutatott, hogy tudja, mit csi
nál, s hogy annál rosszabb másokra nézve, a kik őt 
nem értik, nem ment oda a beteghez, hanem elsuhan
ván mellette, csatlakozott a legidősebb herczegnőhöz, s 
vele együtt bement a hálószobába, a bársony mennye
zetes, magas ágyhoz. A z ágytól a herczeg és a her
czegnö eltűntek a hátsó ajtón, de a szertartás befeje
zése előtt egyik a másik után megint visszatértek a 
helyükre. Pierre erre a körülményre sem fordított na
gyobb figyelmet, mint a többire, egyszer s mindenkorra 



belenyugodván, hogy mindennek, a mi ezen az estén kő>i 
riilötte történt, szükségképpen így kellett történnie. 

A z egyházi ének hangjai elnémultak, s megcsen- j 
dült az egyik pap hangja, a ki a halotti szentségek föl- 3 
vétele alkalmából tiszteletteljesen üdvözölte a beteget! 
A beteg még mindig mozdulatlanul és szinte élettelenülI 
ieküdt ott. Egyszerre mozgás támadt körülötte, léptek] 
zaja és suttogás hallatszott, a melyből élesen kiváltj 
Mihajlovna Anna suttogása. 

Pierre hallotta, a mint így szólott: 
— Föltétlenül vissza kell vinni az ágyba, itt t e l j e s 

seggel lehetetlen l e s z . . . 
A beteget úgy körülállották az orvosok, a herczeg-1 

nők és a cselédek, hogy Pierre nem látta többé azt axl 
öszfürtös, pirosas-sárga fejet, mely, bár más arezokat nfl 
látott, a szertartás egész ideje alatt egy pillanatra sémi 
tűnt el a szemei elől. A z embereknek azokból az ó v a t o l 
mozdulataiból, a melyekkel a karszék körül forgolódtak,! 
Pierre azt következtette, hogy a haldoklót föl akarják! 
emelni és át akarják vinni valahová. 

— A z én kezem mögött fogjad, így elejted, — h a l 
lotta az egyik inas ijedt suttogását, — alulról . . . jöjjön j 
ide még valaki, — súgtak össze különféle hangok, s am 
emberek szuszogása és topogása mind szaporábbra 
vált, mintha csak az a súly, a melyet vittek, meghaladta 
volna az erejüket. 

Azok, a kik a beteget vitték, s a kik közt Mihajfl 
lovna Anna is ott volt, odaértek a fiatal ember mel lé j 
a ki az emberek hátán és tarkóján keresztül egy perczrfl 
megpillantotta a haldokló domború, hájas és meztelefl 
mellét és izmos vállait, a melyeket az emberek, a kfkS 
őt a hóna alatt fogták, fölrántottak, valamint göndörfl 
fürtös, az oroszlánéra emlékeztető fejét. Ennek a fejnek | 
szokatlanul széles homlokát, erőteljes állkapcsait, széafl 
és érzékies száját és méltóságteljes, hideg pillantása™ 
éppenséggel nem torzította el a halál közelsége. Ugyan
olyan volt, a minőnek Pierre ezelőtt három hónappal 
ismerte, a mikor őt a gróf útnak bocsátotta Pétervá^rril I 
De ez a fej, a testet v ivő emberek lépéseinek az egyen- j 
lötlensége következtében ide s tova imbolygott, s hideg | 



és részvétlen tekintete nem tudott min megállapodni. 
— Pár percznyi sürgés-forgás támadt a magas ágy 
körül; az emberek, a kik a beteget vitték, elszéledtek. 
Mihájlovna Anna megérintette Pierre kezét és így szólt: 
„Gyerünk." Pierre vele együtt odalépett az ágyhoz, a 
melyre a beteget ünnepélyesen, az imént végbement szer
tartással kapcsolatosan letették. Párnákkal magasan föl
támasztott fejjel feküdt ott. A kezei tenyerükkel lefelé, 
szabályosan oda voltak illesztve a zöld bársony-takaróra. 
Mikor Pierre odalépett, a gróf egyenesen ránézett, de 
olyan pillantással, a melynek értelmét és jelentőségét 
emberi elme föl nem foghatta. Ez a pillantás vagy éppen
séggel semmit se mondott, legfeljebb annyit, hogy a míg 
az embernek szemei vannak, valahová csak kell néznie, 
vagy pedig nagyon is sokat. Pierre megállott és nem tud
ván mitévő legyen, kérdő pillantást vetett vezetőnőjére, 
Mihájlovna Annára. Mihájlovna Anna szaporán intett 
neki a szemeivel, s rámutatván a beteg kezeire, ajkaival 
légies csókot küldött felé. Pierre jól kinyújtott nyakkal, 
nehogy a takaróban megakadjon, — követte a tanácsot, 
és lehajolt a haldokló szélescsontú és húsos kezeihez. 
A grófnak sem a keze, sem egyetlen arczizma nem rán
dult meg. Pierre megint kérdőleg nézett Mihájlovna 
Annára, azt óhajtván tudni, hogy most mi a teendője 
Mihájlovna Anna a szemeivel rámutatott az ágy mellett 
álló karosszékre. Pierre engedelmesen beleült a karos
székbe, folyton azt kérdezvén a szemeivel, vájjon azt 
csclekedte-e, a mit kellett. Mihájlovna Anna jóváhagyó
lag bólintott a fejével. Pierre megint az egyiptomi szobrok 
mereven naiv helyzetében ült ott, szemlátomást azon 
bánkódván, hogy iromba és kövér teste olyan nagy 
helyet foglal el, és minden lelkierejével azon iparkodván, 
hogy minél kisebbnek lássék. Rápillantott a grófra. A gróf 
arra a pontra nézett, a melyen Pierre arcza volt, a míg 
állott. Mihájlovna Anna egész lénye elárulta, hogy teljes 
tudatában van az apa és a fiú közt való viszontlátás 
megható jelentőségének. Mindössze két perczig tartott 
az egész, mely azonban Pierre előtt egy egész órának 
tetszett. Egyszerre a gróf arczának az izmain és ránczain 
gyenge vonaglás volt észrevehető. Ez a vonaglás mind-



inkább fokozódott, s eltorzult szép szájából — (Pierrt 
csak ekkor ébredt annak a tudatára, hogy milyen közel 
volt az apja a halálhoz) — zavarosan hörgő hangok hal-í 
látszottak. Mihájlovna Anna feszült figyelemmel lestel 
beteg szemeit, és iparkodván kitalálni, hogy mit akar,; 
hol Pierre-re, hol az italra, hol a takaróra mutatott, hol 
pedig halkan kérdő suttogással Vaszilij herczeg nevj 
említette. A beteg arcza és szemei türelmetlenséget 
tak el. Mindenképpen erőlködött, hogy rápillantson 
az inasra, a ki szüntelenül ott állott az ágy fejénél. 

— Át akar fordulni a másik oldalára, — suttogta 
inas, és fölkelt, hogy arczczal a fal felé fordítsa a 
nehéz testét. 

Pierre is fölkelt, hogy segítsen az inasnak. . a 
Mialatt a grófot megfordították, egyik keze tehq 

tétlenül lehanyatlott, s hasztalan erőlködött, hogy visszl 
húzza. Vájjon észrevette-e a gróf a rémületnek azt] 
pillantását, a melylyel Pierre ezt az élettelen kezet nézi 
vagy pedig valami más gondolat villant meg a haldok 
fejében, de rápillantott az engedetlen kézre, majd Pien 
arczán a rémület kifejezésére, majd ismét a kezére,; 
valami gyönge és szenvedő mosolyféle jelent meg 
ajkai körül, mely annyira nem illett arczának a vonás 
hoz, s mely mintha gúnyt űzött volna a maga tehet 
lenségéböl. Pierre, mikor ezt a mosolyt látta, váratla 
a keblében valami szorongást, az orrában valami cs 
landozást érzett, és a könnyek egyszerre elhomályo 
tották a látását. A beteget átfordították a fal felé, 
mélyen felsóhajtott. 

— Elvesztette az eszméletét, — mondotta Mit 
lovna Anna, észrevévén a belépő herczegnőt, a ki 
jött, hogy őt fölváltsa. — Gyerünk. 

Pierre kiment. 

XXI . 

Vaszilij herczegen és a legidősebb herczegnőn kívü 
a kik Jekaterina arczképe alatt ültek és valamiről élénké 
beszélgettek, senki sem volt a fogadó-szobában. A min 
Pierre-t és a vezetőnőjét megpillantották, elhallgatt 



Pierreiiek úgy tetszett, mintha a herczegnö hamarosan 
elrejtett volna valamit, mire suttogva így szólt: 

— Rá se tudok nézni erre a nőre. 
— Katis a kis szalonba rendelte a theát, — mondotta 

Vaszilij herczeg Mihajlovna Annának. — Szegény Mihaj
lovna Anna, jól tenné, ha odamenne, s kissé erősítené 
magát, különben nem állja ki. 

Pierre-hez nem szólt semmit, csak a válla alatt ér
zéssel megszorította a karját. Pierre Mihajlovna Anná
val bement a kis szalonba. 

— Nincs semmi, a mi egy álmatlan éjszaka után 
úgy helyreállítaná az ember erejét, mint egy csésze ki
tűnő orosz thea, — mondotta Lorrain a tartózkodó élénk
ség kifejezésével, miközben a kis, kerek szalonban, az 
asztal mellett állva, a melyen az ezüst thea-készlet mel
lett még hideg vacsora is volt föltálalva, egy finom, fület
len khinai csészéből szürcsölte a theát. A z asztal körül 
összeverődtek, hogy egy kis erőt gyűjtsenek, mindazok, 
a kik Bezuchij gróf házában az éjjel együtt voltak. Pierre 
nagyon jól emlékezett erre a tükrökkel és kis asztalkák
kal ellepett, kerek kis szalonra. A gróf házában rendezett 
bálok alkalmával Pierre, a ki nem igen tudott tánczolni, 
nagyon szeretett ebben a kis tükrös szobában elüldögélni, 
és szerette megfigyelni, a mint a báli díszbe öltözött 
hölgyek meztelen vállaikon gyöngyökkel és brilliánsok-
kal elborítva, mikor ezen a szobán keresztülmentek, meg
nézték magukat a fényesen megvilágított tükrökben, me
lyek többszörösen is visszatükrözték őket. Most ugyan 
az a két szál gyertya, a mely benne égett, alig hogy 
megvilágította azt a szobát, a melyben az éjszaka kellő 
közepén, teljes rendetlenségben állott az asztalon a thea-
készlet és a harapnivaló; egymással suttogva mindenféle 
szürke emberek ültek körülötte, a kik minden szavukkal, 
minden mozdulatukkal elárulták, hogy senki sincs köz
tük, a ki megfeledkeznék arról, a mi most a hálószobá
ban történik, és még ma történni fog. Pierre, bár 
nagyon szeretett volna, nem evett. Kérdő pillantást vetett 
a vezetőnőjére, és látta, hogy ez lábujjhegyen megint 
kiment a fogadó-szobába, a hol Vaszilij herczeg és a leg
idősebb herczegnö ültek. Pierre abban a hitben, hogy 

Tolsztoj: Háborít és brke. I. 



te ól 
. I 

ennek is úgy kellett lenni, némi habozás után követte « • 
Mihájlovna Anna ott állt a herczegnő mellett, s mind a 
ketten egyszerre beszélve, izgatott hangon suttogtak va>l 
lamiröl. 

— Engedje meg, herczegné, hogy én is tudjam, mi 
szükséges és mi szükségtelen, — szólott a herczegnő, 1 
ki szemlátomást éppen olyan izgatott hangulatban voltj 
mint akkor, mikor a szobája ajtaját becsapta. 

— De kedves herczegnő, — mondotta Mihajlovn 
Anna szelíden és nyomatékosan, miközben a hálósz 
bába vezető útat elállotta, és nem engedte oda a hercze 
nőt, — nem lesz ez tán nagyon is terhes szegény nag,-
bácsinak, éppen most, a mikor pihenésre van szükségej 
Világi dolgokról beszélni ilyen pillanatokban, a mikor i 
lelke már elő van készítve . . . 

Vaszilij herczeg az ő megszokott helyzetében, .. 
gasan keresztberakott lábakkal ült egy karosszékbe 
A z orczái erősen rángatóztak, és kissé leereszkedve 
alsó részükön kövérebbeknek látszottak; de azért olj 
benyomást tett, mint a ki vajmi keveset törődik a 
nö társalgásával. 

— Ugyan, kedves Mihájlovna Anna, hagyja Kat 
hadd cselekedjék a belátása szerint. Hiszen tudja, ha 
a gróf mennyire szereti őt. 

— Én azt sem tudom, hogy mi van ebben az írást. 
— mondotta a herczegnő Vaszilij herczeghez fordulv 
s rámutatott arra a portefeuille-re, a melyet a kei 
ben tartott. — Csak azt tudom, hogy az igazi vé, 
rendelet az asztalfiókjában van, s ez legfeljebb vala 
rég elfelejtett í r á s . . . — Meg akarta kerülni Mihajlov 
Annát, de ez megint felugrott és elzárta előle az út 

— Tudom, kedves, jó herczegnő, — mondotta J 
hajlovna Anna, s a portefeuille után nyúlt, még pe 
oiyan erővel, hogy nyilvánvaló volt, hogy nem egyha 
ereszti el. — Kedves herczegnő, ismételten kérem, 
nyörgök, kímélje meg ö t . . . 

A herczegnő hallgatott. Csak a portefeuille-ért fol| 
tátott küzdelem erőlködésének a zaja hallatszott. Ny 
vánvaló volt, hogy ha megszólal, úgy sem valami hín_ 
gően fog nyilatkozni Mihájlovna Annáról. Mihai lovi 



Anna erősen szorongatta a portefeuille-t, de azért a 
hangja teljesen megőrizte olvadó édességét és lágyságát. 

— Pierre, jöjjön csak ide, barátom. Azt tartom, ő 
éppenséggel nem fölösleges a rokonok tanácsában; 
nemde, herczeg? 

— Miért hallgat, mon cousin? — kiáltott föl egy
szerre a herczegnö oly hangosan, hogy a kis szalonban 
is meghallották a hangját, és szinte megrémültek tőle. 
— Miért hallgat, mikor itt egy, Isten tudja kicsoda, meg
engedi magának azt, hogy mindenbe beleüsse az orrát, 
és jeleneteket csináljon egy haldokló szobájának a kü
szöbén? Gyalázatos kalandornő! — suttogta haragosan, 
és teljes erővel ránczigálta a portefeuille-t, de Mihaj
lovna Anna pár lépést tett előre, hogy ne kelljen a porte
feuille-t eleresztenie, és megragadta a herczegnö karját. 

— Oh, — szólott Vaszilij herczeg szemrehányókig 
és csodálkozva. Fölkelt. — Ez igazán furcsa. Ereszsze 
már el! Ereszsze, ha mondom. — A herczegnö eleresz
tette. 

— Ön is! 
Mihajlovna Anna nem engedelmeskedett neki. 
— Ereszsze el, ha mondom. Én mindent magamra 

vállalok. Elmegyek és megkérdezem tőle. Én . . . ez csak 
elég . . . 

— De herczeg, — szólott Mihajlovna Anna, — egy 
ilyen nagy szentség után engedjen neki legalább egy 
jereznyi nyugalmat. Nos, Pierre, szóljon hát, mi az ön 
véleménye, — fordult oda a fiatal emberhez, a ki egészen 
odalépett hozzájuk és csodálkozva nézte a herczegnö 
mérges és minden illendőséget nélkülöző arczát és Va-
ízilij herczeg görcsösen rángatózó orczáit. 

— Gondolja meg, hogy az összes következmények
ért ön lesz felelős, — szólott Vaszilij herczeg szigorúan. 
— ön nem tudja, mit cselekszik. 

— Orczátlan teremtés! — kiáltott föl a herczegnö 
is váratlanul rárontott Mihajlovna Annára és kikapta a 
tezéből a portefeuille-t. Vaszilij herczeg lehorgasztotta a 
éjét s elkezdett hadonázni a kezeivel. 

Ebben a pillanatban az ajtó, az a rettenetes ajtó. 
t melyre Pierre oly soká bámult, s a mely oly halkan nyi-

• 



lott, egyszerre nagy zajjal kitárult s odacsapódott a fal
hoz, és a középső herczegnö a kezeit összecsapva rohad 
ki rajta. 

— Mit csinálnak! — kiáltott föl kétségbeesetten.-! 
A gróf haldoklik, s engem egyedül hagynak vele. 

A legidősebb herczegnö elejtette a portefeuille-j 
Mihajlovna Anna szaporán lehajlott és fölkapván a vitíj 
tárgyat, befutott vele a hálószobába. A legidősebb heti 
czegnö és Vaszilij herczeg felocsúdván, utána siettél 
Pár perez múlva sápadt és száraz arczczal a legidőseb! 
herczegnö jött ki onnan elsőnek, s az ajkába harapol 
Mikor Pierre-t meglátta, palástolhatatlan düh kifejezési 
ült ki az arczára. 

— Am csak pöffeszkedjék hát, — mondotta, — hl 
szén úgy is csak ezt leste. — És zokogva, kendöiévl 
eltakarta az arczát és kiment. 

A herczegnö után Vaszilij herczeg jött ki. Tánt l 
rogva ment a pamlaghoz, a melyen Pierre ült, és kezeiva 
eltakarván a szemeit, leroskadt rá. Pierre-nck feltűnt! 
hogy sápadt volt, remegett az alsó ajka, és úgy ránga-l 
tózott, mintha láz gyötörte volna. 

— Oh, kedves barátom! — sóhajtott föl, s megfog! 
Pierre-nek a könyökét, s őszinteség és gyengeség v g l 
a hangjában, a melyet Pierre eddig soha sem tapasztal 
nála. — Mennyit vétkezünk, mennyit ámítunk, és mini 
miért? Én hatvanadik évemben vagyok, barátom.1 
Lám é n . . . Mindennek a halál a vége, mindennel 
Szörnyű dolog a halál! — Sírva fakadt. 

Utolsónak Mihajlovna Anna jött ki. Halk és lajfl 
léptekkel ment Pierre-hez. 

— P i e r r e . . . — mondotta. 
Pierre kérdő pillantást vetett rá. Mihajlovna A inal 

homlokon csókolta a fiatalembert és benedvesítette • 
arczát a könnyeivel. Azután elhallgatott. 

— 0 nincs többé . . . 
Pierre a szemüvegén keresztül nézett rá. 
— Gyerünk, én majd elkísérem. Iparkodjék sírni,| 

semmi sem könnyít az emberen annyit, mint a könnyig 
Bevezette őt a sötét szalonba, cs Pierre örült, b o H 

ott senki se látta az arczát. Mihajlovna Anna kiméntfl 



mire visszajött, Pierre, kezeit a feje alá rakva, mélyen 
aludt. 

Másnap reggel Mihájlovna Anna így szólt Pierrehez: 
— Bizony, kedves barátom, ez valamennyiünknek 

nagy veszteség, önről nem is szólva. De Isten nem fogja 
önt elhagyni, ön még fiatal, és most már, remélem, egy 
óriási vagyon tulajdonosa. A végrendelet még nincs fel
bontva. Én eléggé ösmerem önt, és meg vagyok róla 
győződve, hogy ez sem fogja elcsavarni a fejét, de ez 
kötelességeket is ró önre, s így férfi legyen a talpán. 

Pierre hallgatott. 
— Lehet, később majd elmondom önnek, hogy 

iia én nem vagyok itt, Isten tudja, mi történt volna. 
Ón is tudja, hogy a nagybácsi most harmadnapja 
megígérte, hogy nem feledkezik meg Boriszról, de mái 
nem volt rá ideje, hogy beváltsa az igéretét. Remélem, 
kedves barátom, hogy ön teljesíteni fogja apjának a kí
vánságát. 

Pierre semmit sem értett az egészből, s némán, 
szemérmetesen pirulva nézett Mihájlovna Anna herczeg-
nére, Mihájlovna Anna, miután beszélt Pierre-el, elment 
Rosztovékhoz és lefeküdt aludni. Reggelre kelve el
mondta Rosztovéknak és az összes ismerősöknek Bezu
chij gróf halálának a részleteit. Elmondta, hogy a grói 
úgy halt meg, a mint ö is szeretne meghalni, s hogy a ki
múlása nemcsak megható, de épületes is volt ; az apa 
és a fiú utolsó találkozása pedig annyira megrázó volt, 
hogy nem tudott könnyek nélkül visszaemlékezni iá, 8 
nem tudta, vájjon ezekben a rettenetes perczekben melyi
kük viselte magát szebben: az apa-e, a ki utolsó perczei-
ben oly tisztán visszaemlékezett mindenre és minden
kire, s olyan megható szavakat intézett a fiához, vagy 
Pierre, a kit szánalom volt nézni, s a ki bár teljesen le 
volt sújtva, mégis azon iparkodott, hogy palástolja a 
fájdalmát, nehogy keserűséget okozzon haldokló apjának. 
„Ez súlyos, de egyúttal tanulságos dolog; fölemeli az 
ember lelkét, ha olyan embereket lát, mint az öreg gróf 
és az ő méltó fia", — mondotta. A herczegnő és Vaszilij 
herczeg viselkedéséről is beszélt, s elítélte őket, de csak 
suttogva s a legnagyobb titok pecsétje alatt. 



Lyszyja Qory-ban, Bolkonszkij Andrejevics 
laj herczeg birtokán napról-napra várták a fiatal A 
herczeg és a herczegné megérkezését, de ez a várak 
legkevésbbé sem zavarta meg az öreg herczeg b 
i/ak szigorú életrendjét. Andrejevics Nikolaj, volt fő 
vezér, a kit a társaságban a „porosz király" gfii 
néven ismertek, azóta, hogy Pál czár idejében 
lura küldték, állandóan az ő Lyszyja Qory-járj 
lakott a leányával, Marja herczegnövel s ennek 
társalkodónőjével, mamzell Bourienne-el. És az 
régime alatt is, bár meg volt neki engedve, h 
a fővárosba ellátogasson, továbbra is csak ál 
dóan a falujában maradt, úgy okoskodván, hogy 
valakinek szüksége van rá, az majd eljön hozzá Moszk 
ból v a g y másfélszáz versztnyire Lyszyja Qoryba, ő 
pedig senkire és semmire sincs szüksége. Mindig 
mondogatta, hogy az emberi bűnöknek csak két 
rása van: a renyheség és a babona, valaminthogy er 
is csak kettő van: a tevékenység és az ész. 0 n; 
foglalkozott a leánya nevelésével, s hogy a két főer 
minél jobban kifejleszsze benne, húsz éves koráig 
tattá őt az algebrában és a geometriában, és szaka 
lan tevékenységre rendezte be az életét, ö maga is 
landóan el volt foglalva; hol az emlékiratain dolg 
hol a felsőbb mathesisbe vágó föladatokkal bíbel 
majd ismét az eszterga mellett dohányszelcnezéket 
tergályozott, a kertben dolgozgatott, vagy az építk 
sekre ügyelt, a melyekből soha sem fogyott ki a 
tokán. Miután minden tevékenységnek legfőbb föl 
a rend, csak természetes, hogy a rendet a le 
sőbb pontosságig megvalósította az életmódjában, 
ponta nemcsak ugyanabban az órában, de ugyana 
a perezben, s ugyanazok közt a változatlan körű" 
nyek közt ült asztalhoz. Azokkal, a kik körülötte vol 
kezdve a leányától az inasokig, egyformán nyers 
egyformán követelő volt, s ezáltal, a nélkül, hogy 
méletlen lett volna, olyan tiszteletet és félelmet g 



tett maga iránt, a minőre még a legkíméletlenebb ember 
is csak nehezen tehetett volna szert. Mindamellett, hogy 
már nyugalomban volt, és az államügyek terén most 
már semmi jelentősége se lehetett, mégis annak a kor
mányzóságnak, a melyben a birtokai voltak, minden 
íőhivatalnoka kötelességének tartotta nála megjelenni, és 
akárcsak az építész, a kertész, v a g y Marja herczegnö, 
a magas várószobában várni be a herczeg megjelené
sének az óráját. És akkor, a mikor a dolgozó-szoba ret
tentően magas ajtaja kinyílt, s hajporos parókájával, 
apró, kiaszott kezeivel s lelógó, szürke szemöldökeivel, 
melyek olykor, ha a homlokát összeránczolta, még okos 
és fiatalos tűzben csillogó szemeinek a fényét is elhomá
lyosították, megjelent a kis öreg alakja, ebben a szobá
ban a tiszteletnek, sőt a félelemnek ugyanaz az érzése 
íogott el mindenkit. 

A fiatalok megérkezésének a napján, reggel, Marja 
herczegnö szokása szerint a kitűzött időben megjelent 
a várószobában a reggeli üdvözlésre, s szepegve hányta 
magára a keresztet, miközben halkan imádkozott. Min
dennap eljött ide és mindennap csak azért imádkozott, 
hogy szerencsésen túlessék a mindennapi találkozáson. 

A várószobában kuporgó öreg szolga egy lassú 
mozdulattal fölkelt,és suttogva így szólt: „Parancsoljon. 4 -

A szomszéd szobából kihallatszott az eszterga kat
togása. A herczegnö félénken odahúzódott a könnyen 
és zajtalanul nyíló ajtóhoz és megállt. A herczeg az 
eszterga mellett dolgozott, s hátrapillantván, tovább foly
tatta a munkát. 

A tágas szoba zsúfolva volt nyilván állandóan 
használatban lévő holmival. A nagy asztal, a melyen 
könyvek és tervek hevertek szanaszét, a nagy, üveg
ajtós könyvszekrények, melyek mindenikében benne 
volt a kulcs, a magas, álló-íróasztal, a melyen egy nyí
lott iüzet feküdt, a kirakott szerszámokkal elborított és 
iorgácscsal körülszórt esztergapad, — mindez állandó, 
változatos és rendszeres munkálkodásra vallott. A her
c e g ezüsttel kivarrott tatár czipőbe bújtatott kis lábai-
íak a mozgása, kiaszott, de izmos kezének erőteljes len-
iülete a friss öregség kitartó és sokat kibíró erejéről tett 



tanúságot benne. Miután néhány kört csinált, elvet 
lábát az eszterga lábítójáról, letörölte s beletette az 
tergához odaerősített börzacskóba a homorító vas 
az asztalhoz lépve, odahívta a leányát. Soha se s 
volt megáldani a gyermekeit, s most is csak odata 
néki aznap még. borotválatlan, borostás orczáját, ci 
gorúan, de azért figyelmes felsőbbséggel végignéz 
rajta, így szólt: „Egészséges v a g y ? . . . nos, akkor 
ülj le !" Fogta a sajátkezüleg irt geometria-füzetet s 
lábával odahúzta magához a karosszéket. 

— Ez a holnapra való! — mondotta, szaporán 
keresvén az illető oldalt, s kemény körmével megje 
a szakasz elejét és végét. A herczegnő ráhajolt az 
talon a füzetre. — Megállj csak, leveled van, — 
lott egyszerre az öreg, s egy az asztalhoz erősített 
kóból elővett egy női írással megczímzctt levelet, 
lyet odavetett az asztalra. 

A levél láttára piros foltokkal lett tele a here 
arcza. Szaporán fogta a levelet és ráhajolt. 

— Elvirától? — kérdezte a herczeg hideg 111 
lyal, miközben kimutatta még erőteljes, de sárgás 
sövényét. 

— Igen, Julie-től, — felelt a herczegnő s félénk 
solylyal fölpillantott. 

— Még két levelet áteresztek, de a hárma 
elolvasom, — szólott a herczeg szigorúan. — T 
tőle, sok badarságot firkáltok össze. A harmadikat 
vasom. 

— Akár ezt is elolvashatja, batyuska, — fel 
herczegnő még jobban elpirulva, s felé nyújtotta 
velet . . . 

— A harmadikat mondtam, a harmadikat, — 
tott föl a herczeg kurtán, eltolva magától a levél 
rákönyökölve az asztalra, odahúzta magához a m' 
ábrákkal telerajzolt füzetet. 

— Nos, kisasszony, — szólalt meg az öreg, 
ben a leányához egészen közel a füzet fölé hajolt s 
ját annak a széknek a támlájára tette, amelyen a 
czegnő ült, úgy, hogy a herczegnő érezte, hogy 



den oldalról körül van véve az apjának amaz öregesen 
maró, dohányszaííától, a melyet már oly régóta ismert. 
— Nos, kisasszony, ezek a háromszögek egyenlők: mél-
tóztatol látni, az a, b, c szög . . . 

A herczegnö ijedten nézett apjának a közvet
len közelben csillogó szemébe; piros foltok támadtak az 
arczán, s nyilvánvaló volt, hogy semmit sem ért az 
egészből, s annyira fél, hogy a rémület útját állja annak, 
hogy az apja további magyarázatait, bármennyire vilá
gosak legyenek is, megértse. A tanító volt-e hibás, vagy 
a tanítvány, de nap-nap után csak ugyanaz ismétlődött: 
a herczegnőnek elhomályosodtak a szemei, nem látott, 
nem hallott semmit, csak ott érezte a közvetlen közelé
ben szigorú apja száraz arczát, érezte a lehelletét s az 
illatát, s nem gondolt egyébre, mint arra, hogy' szaba
dulhatna ki mielőbb a szobából, s hogy' juthatna a ma
cáéba, hogy ott tisztán megérthesse a feladatot. A z öreg 
egészen kikelt magából: nagy robajjal ránczigálta ide 
s tova a széket, a melyen ült, minden erejét összeszedte, 
hogy ne tüzeskedjék, de azért csaknem mindannyiszor 
tűzbe jött, szitkozódott, sőt olykor még a füzetet is a 
földhöz vágta. 

A herczegnö hibás feleletet adott. 
— No tessék, micsoda badarság! — kiáltott föl a 

herczeg, s félretolva a füzetet, hirtelen eliordúlt; de 
csakhamar fölkelt, elkezdett járni, kezével megérintette 
a herczegnö haját és megint leült. — Nem megy, her
czegnö, nem megy, — mondotta, mikor a herczegnö 
iogta és letette a feladatokat tartalmazó füzetet, s már 
menni készült: — Nagy dolog ám a matematika, kis-
asszonykám. Már pedig, hogy olyan légy, mint a mi 
ostoba nőink, azt nem akarom. Türelem rózsát terem. 
— Kezével megveregette az arczát. — Majd csak ki
párolog a fejedből a bolondság. — A herczegnö ki akart 
menni, de a herczeg egy intéssel megállította s a magas 
asztalról levett egy még fölvágatlan, új könyvet. 

— Itt van, még valami Szentség forrnsá-t is küld 
neked a te Elvirád. Valami vallásos irka-firka. De én 
senkinek a hitébe nem ava tkozom. . . Átnéztem. Fogd 
no, és menj, menj! 



Megveregette a vállait és maga csukta be utána az ajtót. 

Marja herczegnő azzal a szomorú és ijedt kifeje
zéssel tért vissza a szobájába, a mely csak nagy ritkái 
hagyta el, s még csúnyábbá tette amúgy is beteges él 
nem szép arczát, s leült az íróasztalához, mely miniatürj 
arczképekkel volt telerakva, s könyvekkel és füzetekkel 
volt elborítva. A herczegnő épp annyira rendetlen volta 
mint a mennyire az apja rendes. Letette a mértani fül 
zetet és türelmetlenül fölszakította a levelet. Ezt a lel 
velet legbizalmasabb gyermekkori barátnője, az a Karai 
gina Julié írta, a ki azon a névnapon szintén ott voÉ 
Rosztovéknál. 

Julié francziául írt: 

„Kedves és megbecsülhetetlen barátnőm, m i l y e ! 
rettenetes és szörnyűséges dolog is az az elválás! Bár-1 
mennyire hajtogatom is magamban, hogy lényenmek és* 
boldogságomnak a fele önben van, s hogy annak a tá-i 
volságnak ellenére is, mely bennünket egymástól e t l 
választ, szíveink eltéphetetlen kapcsokkal vannak össze-l 
fűzve, mégis föllázad a szívem a sors ellen, s annak a 
sok szórakozásnak és élvezetnek ellenére is, mely i t t | 
körülvesz, nem tudom magamban azt a rejtett szomo
rúságot elfojtani, melyet egymástól való távollétünk 
ideje alatt a szívemben érzek. Miért is nem vagyunk 
együtt, mint a mult esztendőben, az ön tágas szobájá
ban, azon a kék pamlagon, a „vallomások pamlagán'j 
Miért nem meríthetek, mint három hónappal ezelöi 
friss erkölcsi erőt az ön szelid, nyugodt és átható tekii 
tétéből, a melyet annyira szerettem, s a melyet mo: 
is, hogy önnek írok, itt látok magam előtt?" 

Eddig eljutván, Marja herczegnő fölsóhajtott, s bele
nézett a tőle jobbra álló tükrös-szekrénybe. A tükör ] 
csúnya s gyenge testet és sovány arezot mutatott 
A szemei, melyek mindig szomorúak voltak, most kü
lönösen reménytelenül néztek sajátmagukra a tükörben. 
Nagyon is hízeleg nekem, — gondolta magában a her
czegnő, elfordult és folytatta az olvasást. De Julié ép
penséggel nem hízelgett a barátnőjének: a herczegná, 
nagy, mély és sugárzó szemei (mintha a meleg fény 



sugarai olykor kévékben omlottak volna belőlük) olyan 
szépek voltak, hogy nagyon sokszor, arczának a csú
nyasága ellenére is, ezek a szemek minden szépségnél 
vonzóbbakká lettek. De a herczegnö soha sem látta sze
meinek a szép kifejezését, mely azokban a pillanatokban 
sugárzott ki belőlük, a melyekben nc m gondolt magára. 
Mint minden embernek, neki is l« :^ott megnyúlt és 
természetellenessé és csúnyává vált UÍ arcza, mihelyt a 
tükörbe nézett. Tovább olvasta a I ewle t : 

„Egész Moszkva csak a háborúról beszél. Egyik 
testvérem már valahol külföldön jár, a másik pedig a test
őrségnél van, mely már szintén elindult a határ felé. A 
mi kedves császárunk is elhagyja Pétervárt, és mint 
mondják, ö maga is ki szándékozik tenni drága életét a 
háború esélyeinek. Adja Isten, hogy a korzikai szörnye
teget, a ki Európa békéjét megzavarja, lesújtsa az az 
angyal, a kit a mindenható az ő kegyelmében a mi ural
kodónkká tett. A testvéreimről nem is szólva, ez a há
ború megfosztott engem a szívemhez legközelebb álló 
összeköttetések egyikétől. A fiatal Rosztov Nikolajt ér
tem, a ki lelkesedésében nem bírta ki tovább a tétlen
séget és otthagyta az egyetemet, hogy belépjen a had
seregbe. Bevallom önnek, kedves Mari, hogy az ő be
vonulása a hadsereghez nagy fiatalsága ellenére is, nagy 
keserűséget okozott nekem. Ebben a fiatal emberben, a 
kiről a múlt nyáron beszéltem önnek, annyi nemes vonás, 
annyi igazi fiatalság van, a mennyit manapság vajmi rit
kán talál az ember a mi húszesztendős aggastyánainkban! 
Különösen, sok szív és őszinteség lakik benne. Olyan 
tiszta és költészettel teljes lény ez, hogy hozzája való 
viszonyom, minden iutólagossága mellett is egyike volt 
az én szegény, sokat szenvedett szívem legédesebb örö
mcinek. Valamikor majd elmondom önnek a mi búcsúzá-
sunkat, és mindazt, a mit a búcsúzáskor egymásnak 
mondtuk. De most még mindez nagyon is f r i s s . . . Oh! 
kedves barátnőm, milyen boldog ön, hogy nem ösmeri 
ezeket a perzselő élvezeteket, ezeket a maró keserűsé
geket. Boldog, mert az utóbbiak rendszerint erősebbek 
szoktak lenni az előbbieknél. Én jól tudom, hogy Nikolaj 
gróf nagyon is fiatal ahhoz, hogy reám nézve valaha is. 



barátnál több lehessen. De ez az édes barátság, ez az any-
nyira poétikus és annyira tiszta viszony valósággal szük
ségletévé vált a szívemnek. No de erről elég." 

„ A legfőbb újság, mely egész Moszkvát foglalkoz-j 
tatja, — az öreg Bezuchij gróf halála és hagyatéka. Kép
zelje csak, a három herczegnő valami csekélységet, Va
szilij herczeg semmit se kapott, és mindennek Pierre az 
általános örököse, a ki ezenfelül el van ismerve az elhunyt 
törvényes fiának s így Bezuchij grófnak és ezzel Orosz
országban a legóriásibb vagyon tulajdonosának. Mond
ják, hogy Vaszilij herczeg nagyon alávaló szerepet ját
szott ebben az egész históriában s hogy teljesen meg
zavarodva utazott el Pétervárra. Megvallom, én vajmi 
keveset értek az ilyen végrendeleti ügyekhez; csak azt 
tudom, hogy azóta, hogy ebből a fiatal emberből, a kit mi 
valamennyien egyszerűen Pierre név alatt ösmertünk, 
Bezuchij gróf és a legszebb oroszországi birtokok egyiké
nek a tulajdonosa lett, én azon mulatok, hogy megfigye
lem azokat a változásokat, a melyek a lányos anyáknak, 
úgyszintén maguknak a kisasszonyoknak ez iránt az út 
iránt tanúsított viselkedésében észlelhetők, a ki egyéb
iránt (ezt csak úgy közbevetőleg mondom) nekem min-, 
denkor nagyon jelentéktelennek látszott. Miután immár 
két esztendő óta mindenki azzal foglalkozik, hogy vőle»í 
gényt keres a számomra olyanok közül, a kiket leg. 
nagyobbrészt nem is ösmerek, Moszkva házassági króni
kája engem is megtett már Bezuchaja grófnénak. De ön 
be fogja látni, hogy én erre éppenséggel nem vágyódom, 
Ápropos, házasságok. Tudja-e azt, hogy a társaság közÖJ 
nagynénije, Mihájlovna Anna, nemrég a legszorosabb 
titok pecsétje alatt közölte velem azt a szándékát, hogy 
nyélbe üti az ön házasságát. Se többről, se kevesebbről 
nincs szó, mint Vaszilij herczeg fiáról, Anatole-ról, a ki-
nek az ügyeit egy gazdag és előkelő leánynyal való há-
zasság útján akarják rendbehozni, s a szülök választása 
önre esett. Nem tudom, ön hogy fogja föl ezt a dolgot, 
de én kötelességemnek tartottam önt erről értesíteni. Azt 
mondják, hogy nagyon szép fiú, de a mellett nagy kópé,: 
Íme, ez minden, a mit róla megtudhattam." 

„Hanem elég a fecsegésből. Most értem a második, 



ív végére, s a mama értem küldött, hogy elmenjünk 
Apraxin-ékhoz ebédre. 

„Olvassa el azt a mysztikus könyvet, a melyet 
önnek küldtem; nálunk óriási sikere van. Bár vannak 
benne dolgok, a melyeket gyarló emberi észszel bajos 
megérteni, de azért pompás egy könyv: az olvasása meg
nyugtatja és fölemeli az ember lelkét. Isten vele. Tiszte
letemet kedves apjának, és üdvözletemet m-melle Bou-
rienne-nek. Teljes szívemből ölelem önt. Julié." 

„ P . S. Adjon valami hírt a fivéréről és bájos fele
ségéről." 

A herczegnö gondolatokba merült, tűnődve elmoso
lyodott (miközben sugárzó szemeitől megvilágított arcza 
egészen elváltozott) és egyszerre fölkelvén, súlyos lép
tekkel odament az asztalhoz. Papirost vett elö s gyorsan 
siklott tova rajta a keze. A következő választ írta: 

„Kedves és drága barátnőm! E hó 13-ikáról kelt 
levele nagy örömet szerzett nekem. Ön még mindig sze
ret engem, én poétikus Juliem. A z elválás, a melyről ön 
oly sok rosszat mond, nyilván nem volt a szokott hatás
sal önre. ön panaszkodik az elválás miatt; vájjon mit 
mondiak akkor én, — ha egyáltalában mernék szólani, — 
a ki meg vagyok fosztva mindazoktól, a kiket szeretek? 
Oh, ha a vallás vigasza nem volna, bizony nagyon szo
morú lenne az életünk. Miért tulajdonít ön nékem olyan 
szigorúságot, mikor az iránt a fiatal ember iránt való haj
landóságáról beszél? Ebben a tekintetben én csak magam 
iránt vagyok szigorú. Én másokban teljesen értem ezeket 
az érzelmeket, s ha nem helyeslem is őket, mert magam 
soha sem tapasztaltam, azért pálezát sem török felettük. 
Nekem csak úgy tetszik, hogy az embertársaink, az ellen
ségeink iránt való szeretet érdemesebb, örömteljesebb és 
szebb, mint azok az érzelmek, a melyeket egy fiatal em
ber szép szemei ébreszthetnek egy poétikus és szerető 
fiatal leányban, a minő ön is." 

„Hczuchij gróf halálának a híre még az ön levele 
előtt eljutott hozzánk, és apámat nagyon meghatotta. Azt 
mondja, hogy az elhunyt egy nagy századnak utolsóelőtti 
képviselője volt, s hogy most ö rajta van a sor, de hogy 
a mi tőle függ, mindent el fog követni, hogy minél ké-



sőbb kerüljön rá a sor. öv jon is meg az Isten bennünket 
ettől a rettenetes csapástól." 

„Nem osztozhatom önnek Pierrc-ről táplált vélemé
nyében, a kit még mint kis gyermeket ösmertem. Nekem 
úgy tetszett, hogy mindig pompás szive volt, s ez az a 
tulajdonság, a melyet én az emberekben mindennél többrt 
becsülök. A mi az ő örökségét, valamint azt a szerepel 
illeti, a melyet a dologban Vaszilij herczeg játszott, ez 
mindkettőjükre nézve nagyon szomorú. Oh, kedves ba
rátnőm, a mi Üdvözítőnknek azok a szavai, hogy: „Isméi 
pedig mondom néktek, hogy könnyebb a tevének által
menni a tűnek fokán, mintsem a gazdagnak Isten orszá
gába menni", — ezek a szavak rettenetesen igazak! Én 
sajnálom Vaszilij herczeget, de még inkább Pierre-t. Ilyeaj 
fiatalon magára venni egy ilyen óriási vagyon súlyát, -
mennyi megpróbáltatáson fog kelleni keresztül mennie 
Ha valaki megkérdezné tőlem, mi szeretnék lenni legjol 
ban a világon, — azt mondanám: a szegények közt is 
legszegényebb szeretnék lenni. Ezerszer köszönöm, ked
ves barátnőm, azt a könyvet, melyet küldött, s mely tna-j 
guknál olyan nagy port vert föl. Egyébiránt, miután öoj 
azt mondja, hogy sok szép dolog mellett olyan dolg 
is vannak benne, a melyeket a gyarló emberi ész föléi 
nem képes, fölöslegesnek látszik előttem egy olyan érth 
tétlen olvasmánynyal foglalkozni, mely éppen ennek 
révén reám semmi haszonnal sem járhat. Soha sem tudtaii 
megérteni azt a szenvedélyt, a melylyel némelyek ipar 
kodnak a gondolataikat összezavarni, miközben myszl 
kus könyvekért lelkesednek, a melyek csak kételyek 
támasztanak az elméjükben, fölizgatják a képzeletüket j 
túlzásokra ragadják őket, s a melyek homlokegyenest el
lenkeznek a keresztényi egyszerűséggel. Olvassuk inkább 
az apostolokat és az evangéliumokat. Ne próbálgassunk 
behatolni abba, a mi ezekben a könyvekben titokzatos, 
mert hogy tudnók mi, szánalomra méltó bűnösök, meg
ismerni a Gondviselés szörnyű és szent titkait addig, a 
míg magunkon viseljük azt a testi hüvelyt, mely áthatlan 
fátyolt emel közénk és az örökkévaló közé? Szorítkoz
zunk inkább azoknak a magasztos tanoknak a tanulnia*™ 
nyozására, a melyeket a mi isteni Megváltónk hagyott | 



hátra a mi számunkra itt ezen a földön; iparkodjunk kö
vetni őket, és meggyőzni magunkat arról, hogy minél ke-
vésbbé engedjük szabadjára az elménket, annál kedveseb
bek leszünk Isten előtt, a ki semmiféle tudást sem ismer 
el, mely nem ö tőle származik, s hogy minél kevésbbé 
hatolunk be abba, a mit O jónak látott előlünk elrejteni, 
annál hamarabb fogja 0 ezt előttünk az ö isteni elméjével 
leleplezni." 

„ A z apám semmit se szólt nekem a vőlegényről, 
csak annyit mondott, hogy levelet kapott és várja Vaszilij 
herczeg látogatását; a mi a reám vonatkozó házassági 
tervet illeti, nyíltan kimondom, kedves és drága barát
nőm, hogy szerintem a házasság isteni intézmény, a mely
nek az ember köteles alávetni magát. Bármily nehe
zemre essék is, de ha a Mindenhatónak úgy tetszik, hogy 
a feleség és az anya kötelességeit a vállaimra rakja, ipar
kodni fogok ezeket oly híven teljesíteni, a mint csak tu
dom, a nélkül, hogy az iránt való érzelmeim tanulmányo
zásával törődném, a kit ő férjül rendel mellém." 

„Kaptam levelet a bátyámtól, a melyben arról ér
tesít, hogy a feleségével együtt el fog jönni Lyszyja Qo-
ryba. De ez az öröm nem lesz valami tartós, mert ő csak
hamar elhagy bennünket, hogy részt vegyen abban a 
háborúban, a melybe mi, az Isten tudja hogyan és miért 
keveredtünk bele. Nemcsak önöknél, ott az államügyek 
és a világ központjában beszélnek sokat a háborúról, ha
nem itt a mezei munkák közepett s ebben a csöndben 
is, — a melyet a városi emberek rendesen oly zavarta
lannak képzelnek falúhelyen, — elég súlyosan érezhető 
a háború visszhangja. Az apám nem is beszél egyébről, 
mint menetekről és ellenmenetekről, a melyekhez én sem
mit sem értek, tegnapelőtt pedig szokott sétám közben 
egy lelket rázó jelenetnek voltam tanúja a falunkban. Egy 
csapat ujonezot láttam, a kiket nálunk szedtek össze és 
indítottak útnak a hadsereghez. Oh, ha látta volna azt a 
rettenetes állapotot, a melyben azoknak a távozóknak az 
anyjai, feleségei és gyermekei voltak, és ha hallotta volna, 
a távozók meg az itthon maradottak keserves zoko
gását! Az embernek igazán azt kell hinnie, hogy az em
beriség megfeledkezett isteni Megváltójának a tanításairól. 



melyek szeretetre és a sérelmek megbocsátására okti 
nak bennünket és egymás öldöklésének a művészeti 
tartja a legnagyobb erénynek." 

„Isten áldja, kedves, jó barátnőm. Tartsa meg önti 
mi isteni Megváltónk és az ő legszentebb anyja az-i 
szent és hatalmas pártfogásában. Mari." 

— Áá, ön is levelet küld, herczegnö, én az enyém 
már elküldtem. Szegény édesanyámnak írtam, — szólj 
meg kellemesen szapora hangon a mosolygó m-clle I 
rienne, a ki meglehetősen ropogtatta az r-ret és egy e| 
szen más könnyelmű, vidám és önelégült világot hoi 
magával Marja herczegnö zárkózott, szomorú és kon 
légkörébe. — Herczegnö, kötelességemnek tartom i 
figyelmeztetni, — tette hozzá valamivel halkabban, 
a herczeg kiszidta, — mondotta különösen perregve 
élvezettel hallgatva a saját hangját, — kiszidta Ivanj 
Mihailt. Nagyon rossz kedvében van, olyan zsémb 
előre is figyelmeztetem, mert tudja . . . 

— Oh, kedves barátnőm! — felelt Marja herczegn 
— kértem már, hogy soha se beszéljen nekem arról, it 
lyen kedvben van az édes apám. Én soha nem engedi 
meg magamnak azt, hogy ítéletet mondjak róla, s 
akarom, hogy ezt mások se tegyék. 

A herczegnö az órára pillantott és látván, hogy i 
perczet már elmulasztott abból az időből, a melyet a zon 
gora mellett kellett eltöltenie, ijedt arczczal lesietett í 
pamlagos szobába. Tizenkét és két óra közt, a megáll! 
pított napirend szerint, a herczeg pihent, a herczegnö 
dig zongorázott. 

XXIII. 

A deresedő komornyik szunyókálva s a herczeg i 
tyogását hallgatva ült a tágas dolgozószobában. A t 
egy távoli zugából, a zárt ajtók mögül is áthallatszott 
egy Dussek-féle szonáta immár huszadszor ismételt neh 
futamai. 

Ugyanekkor egy hintó és egy bricska érkezett ] 
följáróhoz, és a hintóból kiszállott Andrej herczeg, I 
segítette kis feleségét, és előrebocsátotta öt. Az Aj 



Tohs/toj: Habom és bé!;e t. 

Tichon, a ki parókás tejét kidugta a cselédszoba ajtaján, 
suttogva jelentette, hogy a herczeg alszik, és sietve be
tette az ajtót Tichon tudta, hogy sem a fiatal herczeg 
megérkezésének, se semmiféle szokatlan eseménynek 
nem volt szabad a házirendet megzavarnia. Andrej her
czeg nyilván épp oly jól tudta ezt, mint Tichon; mintegy 
meg akarván győződni arról, vájjon nem változtak-e 
meg az apja szokásai azóta, hogy nem látta öt, az órá
jára pillantott, s meggyőzödvén róla, hogy nem, oda
fordult a feleségéhez. 

— Húsz perez múlva fölkel. Gyerünk be addig 
Marja herczegnőhöz, — mondotta. 

A kis herczegné az utóbbi időben meghízott, de a 
szemei, s pelyhedzö és mosolygó kurta ajka a szokott 
vidámsággal és kedvességgel mozogtak, a mikor így 
szólott: 

— De hiszen ez valóságos kastély, — mondotta 
az urának és olyan arczczal nézett körül, a minővel bá
lokon a házigazdának szokás bókokat mondani. — Nos, 
szaporán, szaporán! — Körülnézett, rámosolygott T i -
chonra, az urára s az őket kísérő inasra. 

— Mari éppen gyakorlatokat játszik: gyerünk csak 
szép csendesen, hogy meg ne lásson. 

Andrej herczeg udvarias, de szomorú arczkifejezés-
sei ballagott utána. 

— T e Tichon, mintha megöregedtél volna, — szólt 
oda az öregnek, a ki megcsókolta a kezét. 

Az előtt a szoba előtt, a melyből a zongora 
hangjai hallatszottak, egy oldalajtón át kiugrott a csinos, 
szőke franczia leány. Mamzcll Bourienne egészen oda 
volt az örömtől. 

— Óh, hogy' fog örülni a herczegnő! — kiáltott föl. 
— No, végre-valahára! Tüstént értesítem. 

— Ne, ne, k é r e m . . . — szólott a herczegné, mi
közben összecsókolkozott vele. — ö n — mamzell Bou
rienne, én már rég ösmerem önt annak a barátságnak 
a révén, a melylyel a sógornőm viseltetik ön iránt. Nem 
is sejti, hogy jövünk! 

Odalépett a pamlagos szoba ajtajához, a honnan 
az a váltig ismételt futam kihallatszott. Andrej herczeg 



megállt és mintha valami kellemetlenséget várt volna, 
összcránczolta a homlokát. 

A herczegné belépett. A futam a kellő közepén meg-j 
szakadt; egy sikoltás, Marja herczegnö nehézkes lép-1 
teinek a zaja és csókok ezuppanása hallatszott. Mikori 
Andrej herczeg belépett, a herczegné és a herczegnö,! 
a kik csak Andrej herczeg esküvőjekor egyetlen egyszay] 
s akkor is nagyon rövid időre találkoztak, átölelték egy
mást, s egymás arczához tapadtak ott, a hol éppen I 
fék. Mamzell Botirienne kezét a szívéhez szorította, i 
áhítatosan mosolyogva állott mellettük, nyilván ak 
sírásra, akár mosolygásra készen. Andrej herczeg, n 
a zenebarátok szokták, ha hamis hangot hallanak, vá 
vont és összeránczolta a homlokát. A két nő clbocs 
totta egymást, de csakhamar, mintha attól tartott! 
volna, hogy elkésnek, újra összeölelkeztek, összecsók 
koztak, majd eleresztették, meg újra összecsókolták I 
mást, söt Andrej herczegre nézve teljesen váratlan 
mind a ketten elpityeredtek és megint elkezdtek csók 
lózni. Mamzell Bouricnne is sírva fakadt. Andrej hercz 
szemlátomást kényelmetlenül érezte magát: de a kétl 
roppantul természetesnek találta, hogy elsírja mag 
úgy látszott, mintha eszük ágába se jutott volna, ho 
ez a találkozás másként is végbemehessen. 

— Oh, kedvesem! . . . Oh, M a r i ! . . . — szólw 
egyszerre mind a ketten s elmosolyodtak. — Én i 
előre megálmodtam. — Tehát nem vártak bennünket?. 
Oh, Mari, mennyire megsoványodott. 

— Maga meg mennyire meghízot t . . . 
— Én tüstént megismertem a herczegnét, — ti 

totta mamzell Bouricnne. 
— De én, nem is á lmodtam!. . . — kiáltott 

.Marja herczegnö. — Oh Andrej, még nem is láttak* 
Andrej herczeg, kéz a kézben, összecsókolkozottj 

húgával és azt mondta neki, hogy még mindig olya: 
nyafka, a milyen volt. Marja herczegnö odafordult\ 
bátyjához, s gyönyörű és ebben a pillanatban nagy, aj 
gárzó szemeinek meleg és szelid pillantása, a könnyj 
között odatapadt Andrej herczeg orczájára. 

A herczegné szünet nélkül beszélt. Kissé kurta 



pelyhes felső ajka minduntalan leereszkedett egy-egy 
pillanatra és ott, a hol kellett, összeért az alsóval, majd 
ismét kimutatván csillogó fogsorát, mosolyra derültek a 
szemei. A herczegné elmondta azt a balesetet, mely őket 
a Szpaszszkája üorán érte, s mely az ő állapotában vég
zetessé is válhatott volna rá nézve, s tüstént cz után elúj
ságolta, hogy minden ruháját otthagyta Péterváron és itt 
az Isten a megmondhatója, miben fog járni; hogy Andrej 
djesen megváltozott, hogy Odynczova Kitti íérjhez-

ment egy öreg emberhez és hogy Marja herczegnö szá
mára van egy „igazi" vőlegény, de hogy majd minderről 

söbb. Marja herczegnö még mindig szótlanul nézett a 
bátyjára s gyönyörű szemeiben szeretet és szomorúság 
tükröződött. Nyilvánvaló volt, hogy a sógornője fecsegé-

1 teljesen független gondolatok jártak a fejében. Mikor 
lávában beszélt a legutóbbi pétervári ünnepélyekről, 

egyszer odaiordult a bátyjához. 
|Í — És te csakugyan elmégy a háborúba, Andrej? 

— kérdezte fölsóhajtva. Liza is fölsóhajtott. 
— Még pedig mindjárt holnap, — felelt a bátyja. 
— Itt hágy engem, tudja Isten miért, s éppen akkor, 

a mikor előléptetésre volna kilátása . . . . 
Marja herczegnö rá se hederített, csak íiizte tovább 

gondolatait, majd gyöngéd pillantással a testvérére mu
tatva, odafordult a sógornőjéhez: 

— Tehát biztos? — kérdezte. 
A herczegné arcza elváltozott. Fölsóhajtott. 
— Igen, biztos, — szólott. — Oh! Ez igazán rette

netes . . . 
Liza felső ajka leereszkedett. Közelebb tolta az ar

ait a sógornője arczához és váratlanul megint sírva 
fakadt. 

— Le kellene pihennie, — mondotta Andrej herczeg 
összcránczolt homlokkal. — Ugy-e , L iza? Vezesd be 
kérlek a szobájába, én meg addig elmegyek apuskához. 
Hogy' van, még mindig ugyanaz? 

— Tökéletesen ugyanaz, te milyennek fogod találni, 
nem tudom, — felelt a herczegnö örömmel. 

— Ugyanaz az órabeosztás, ugyanazok a séták a 
fasorokban? Az esztergapad? — kérdezte Andrej herczeg, 



alig észrevehető mosolylyal, mely azt mutatta, hogy \ 
apja iránt érzett minden szeretet és tisztelet ellenére 
ösmerte a gyöngeségeit. 

— Ugyanaz az órabeosztás, az az esztergapa^ 
még hozzá a matematika és az én geometriai óráim, 
felelt Marja herczegnö örömmel, mintha ezek a geot 
triai órák életének a legörömtcljesebb benyomásai ki 
valók lettek volna. 

Mikor letelt az a húsz perez, a mely az öreg here 
fölkeléséig még hátra volt, Tichon bejött, hogy a iiaut 
herczeget behfvja az apjához. A z öreg, fia megérkezílÉ 
nek az örömére, eltért szokott életrendjétől, és bebocsá-l 
tetta őt magához, az ebéd előtti öltözködés idejére. A her! 
czeg még a régi divat szerint, kaftánban és hajporosj 
járt. És akkor, a mikor Andrej herczeg (nem azzal a r 
górva arczkifejezéssel és viselkedéssel, a milyet a foga 
szobában mutatott, hanem azzal az élénk arczczal, a i 
növel Pierre-rel szokott volt beszélgetni) az apjához I 
pett, az öreg egy szattyánbörrel behúzott, öblös kara 
székben ült az öltözőjében, fésiilködő-köpeny a vállán, i 
odatartotta a fejét Tichon kezei alá. 

— Á á ! T e hős! Bonapartét akarod tán megver* 
— szólott az öreg és a mennyire ezt Tichon kezei ki> 
lévő hajfonata megengedte, megrázta behajporozott fej 
— Csak aztán jól hozzá láss ám, mert különben it 
sokára bennünket is az alattvalói közé fog számítani.! 
ám! — És odatartotta neki az arczát. 

A z öreg az ebéd előtti alvás után jó hangulati 
volt. (Mindig azt mondogatta, hogy az ebéd utáni á 
ezüstöt, de az ebéd előtti aranyat ér.) Sűrű, lecsi 
szemöldökei alól örömteljesen sandított a fiára. An 
herczeg odalépett, s a kijelölt helyen megcsókolta az aps 
arczát. Nem felelt apjának a kedvencz beszédtárgyánij 
mostani hadvezérek s különösen Bonaparte fölött 
gúnyolódásra. 

— Hát biz' eljöttem magához, apuska, még p< 
a várandós feleségemmel együtt, — mondotta AndrejI 
czeg, miközben élénk és tiszteletteljes pillantással kist-
az apai arcz minden vonásának minden mozdulatát 
Hogy ' van az egészségével? 



— Betegek, barátocskám, csak a bolondok és a kor
helyek szoktak lenni, engem meg ösmerhetsz: reggeltől 
estig foglalkozom, mértékletesen élek, következésképpen 
egészséges vagyok. 

— Istennek hála, — szólott a íiü mosolyogva. 
— Az Istennek ugyan semmi része sincsen benne. 

Nos hát, mesélj valamit, — folytatta visszatérvén ked-
vencz vesszőparipájához. — hogy' tanítottak meg ben
neteket a németek, a ti, stratégiának nevezett legújabb 
tudományotok szerint, Bonapartével verekedni. 

Andrej herczeg elmosolyodott. 
— Hadd térjek kissé magamhoz, apuska, — felelt 

Andrej mosolyogva, ezzel is elárulván, hogy az apja 
győngeségei nem akadályozzák őt abban, hogy tisztelet
tel és szeretettel viseltessék iránta. — Lám, hiszen még 
el se helyezkedtem. 

— Nem igaz, nem igaz, — kiáltott föl az öreg, mi
közben mintegy meg akarván győződni róla, vájjon elég 
erősen van-e fonva, megrázta a varkocsát és kézen fogta 
a fiát. — Az egész ház rendelkezésére áll a feleségednek. 
Maria herczegnö majd bevezeti, megmutat neki mindent 
és lyukat beszél a hasába. No, de ez már a vászoncselé
dek dolga. En örülök, hogy elhoztad. Ülj le és mesélj. 
Michelson hadseregét értem, Tolsztojét is . . . egyide
jűleg akarnak partraszállani . . . De mit fog csinálni a 
déli hadsereg? Poroszország semleges marad . . . ezt 
tudom. Mit csinál Ausztria? — mondotta, miközben föl
kelt a karosszékről és Tichonnal, a ki a ruhadarabokat 
a'kezébe adogatva tipegett körülötte, föl és alá járt a szo
bában. — Mi lesz Svédországgal? — Hogy ' vonulnak át 
Pomeránián? 

Andrej herczeg, látván az apja szívós makacsságát, 
eleinte bár kelletlenül, de később mind nagyobb élénkség
gel, elkezdte kifejteni a küszöbön álló hadjárat haditervét, 
miközben szokása szerint, önkéntelenül áttért az orosz 
nyelvről a francziára. Elmondta, hogy egy kilenczvenezer 
emberből álló hadseregnek Poroszországot kell szoron
gatnia, hogy a semlegességből kilépve, részt vegyen a 
háborúban, hogy e hadsereg egy részének Stralsundnál 
egyesülnie kell a svéd hadsereggel, hogy kétszázhúszezer 



osztráknak és százezer orosznak Olaszországban és a 
Rajna mentén kell operálnia, hogy ötvenezer angolnak és 
ugyanannyi orosznak Nápolyban kell partraszállania, szó
val, hogy egy ötszázezer főből álló hadseregnek minden 
oldalról támadást kell intéznie a francziák ellen. A z öreg 
herczeg mintha oda se hallgatott volna, a legcsekélyebb 
érdeklődést sem mutatta az elbeszélés iránt, hanem járás
közben tovább öltözködvén, váratlanul háromszor félbe
szakította a fiát. Egy ízben közbevágott és fölkiáltott: — 
A fehéret! a fehéret! 

Ez annyit jelentett, hogy Tichon nem azt a mellényt] 
adta oda neki, a melyet ö akart. Egy más alkalommal 
meg megállott, és megkérdezte: — És nemsokára meg-1 
jön a gyerek? — és szemrehányólag csóválván a fejét* 
így szólt: — Nem szeretem. Folytasd, csak folytasd. 

Majd ismét, mikor Andrej herczeg befejezte a mon-j 
dókáját, az öreg, hamis és öreges hangon francziául e l - I 
kezdte dúdolni: „Malborough elment a csatába, csal i 
Isten tudja, mikor jön meg". 

A fiú csak mosolygott. 
— Én nem állítom, hogy ez olyan terv, a melyet éafl 

is jónak tartok, — szólott a fiú, — én csak elmondtam! 
hogy' áll a dolog. Alkalmasint már Napóleon is megcsm 
nálta a maga tervét, mely semmivel sem lesz rosszabb 
ennél. 

— No, de újat, azt semmit se mondtál nekem. -M 
S az öreg eltűnődve dünnyögte magában: „Csak Isteafl 
tudja, mikor jön meg". — Menj át csak az ebédlőbe. 

s^XXIV. 

A kitűzött órában a herczeg behajporozva és meg 
beretválva belépett az ebédlőbe, a hol már várták őt 
menye, Marja herczegnö, mamzell Bourienne és a her 
czeg építésze, a ki az ö különös szeszélye révén az as 
tálánál is helyet kapott, bár mint afféle, az állásánál fo_ 
teljesen jelentéktelen ember, semmiképp se számíthat 
volna ilyen tisztességre. A herczeg, a ki az életben s 
gorúan tartotta magát a rangbéli különbségekhez, m 



igazán tekintélyes kormányzósági tisztviselőket is csak 
nagy ritkán bocsátott az asztalához, Ivanovics Mihailen, 
az építészen, a ki babos zsebkendőjével éppen az orrát 
fújta a szegletben, egyszerre bebizonyította, hogy az 
emberek mind egyformák, és nem egyszer mondogatta 
a leányának, hogy Ivanovics Mihail, lám semmivel sem 
rosszabb, mint te meg én. S az asztalnál a herczeg min
denkinél többet foglalkozott ezzel a szófukar Ivanovics 
Mihaillel. 

Az ebédlőben, mely mint a házban lévő összes többi 
szobák is, szokatlanul magas volt, a háziak és a szé-
ek mögött álló inasok várták a herczeg megérkezését: 

udvarmester asztalkendővel a kezében s a lakájoknak 
tegetve felügyelt a kiszolgálásra, miközben nyugtalan 
llantása állandóan idestova szökdelt a fali óra és ajtó 
ózott, a melyen a berezeg belépendő volt. Andrej ber

ezeg azt az előtte új, széles aranykerctet bámulta, a 
melybe a Bolkonszkii herczegek családfája volt befoglalva, 
s a mely szemben függött egy koronás uralkodó herczeg-
nek épp oly széles keretbe foglalt, gyarló (nyilván valami 
házifestő ecsetje alól kikerült) arczképével, a ki állítólag 

'úriktól származott és a Bolkonszkij-nemzctség ősapja 
volt. Andrej herczeg fejcsóválva nézte ezt a családfát, s 
olyanforma ábrázattal mosolygott, a minővel egy, a meg
szólalásig hü arczképre szoktak mosolyogni. 

— Hogy' ráismerek ott, ízről-ízre ilyen, — mondotta 
arja herczegnőnek, a ki odalépett hozzá. 

Marja herczegnö csodálkozva nézte a bátyját. Nem 
ette, hogy miért mosolyog. Minden, a mit az apja csak 
inalt, áhítatot ébresztett benne és fölötte állott minden 

élkezésnck. 
— Mindenkinek meg van a maga Achilles-sarka, — 

folytatta Andrej herczeg. — Az ö hatalmas elméjével 
ilyen semmiségek rabjává lenni! 

Marja herczegnö nem tudta megérteni a bátyja íté
letének merészségét s éppen felelni akart neki, mikor a 
szomszéd szobából fölhangzottak a várva-várt lépések: a 
herczeg gyorsan és vidáman lépett be, mint mindig, sza
pora mozdulataival mintegy szándékosan ellentétet akar
ván állítani a szigorú házirendnek. Ugyanebben a pilla-



natban kettőt ütött a nagy óra s a fogadó-szobában : 
másik, finom hangon felelt neki. A herczeg megállt; él 
ken csillogó, szigorú szemei, lecsüggő, sűrű szemöldök 
alól végignéztek valamennyiükön s újra megállapodt" 
a fiatal herczegnén. A fiatal herczegné ekkor azt az érzé 
tapasztalta, a melyet az udvaronczok éreznek, mikor 
czár közéjük lép, a rémületnek és a tiszteletnek azt 
érzését, a melyet ez az öreg ember mindazokban ébresz 
tett, a kik a közelébe jutottak. Megsimogatta a herczegr. 
fejét, majd ügyetlen mozdulattal megveregette a tarkója 

— örülök, örülök, — mondotta s miután mer" 
a szeme közé nézett, gyorsan otthagyta őt és leült a he 
lyére. — Üljenek le, üljenek le! Ivanovics Mihail üljön le 

A menyének maga mellett mutatott helyet. Egy in~ 
odaigazított a számára egy széket. 

— Ho, ho! — szólott az öreg, gömbölyded derek 
mustrálgatván. — Nagyon is siettetek, ez nem jól van 
ám így! 

Szárazon, hidegen, kellemetlenül elmosolyodott, 
mint rendesen szokott, s nem a szemeivel, hanem csak 
a szájával. 

— Járni kell, minél többet járni, a mennyit csa 
lehet, — mondotta. 

A kis herczegné nem hallotta vagy nem akarta hal 
lani a szavait. Hallgatott és zavartnak látszott. A hercz 
az apja felöl kérdezősködött, a mire a herczegné meg
szólalt és elmosolyodott. Kérdezősködött tőle közös ös-
merőseikről: a herczegné még jobban fölvidult és elkez
dett beszélni, üdvözleteket adott át a herczegnek és el
mondta neki a városi pletykákat. 

— Szegény Apraxina herczegné, elvesztette az 
urát. Majd kisírta a szemeit szegény, — mondotta mind 
jobban és jobban megélénkülve. 

Abban a mértékben, a mint a herczegné fölvidult, a 
herczeg mind szigorúbban és szigorúbban nézett rá, és 
egyszerre, mintha már eléggé megösmerte volna őt és 
tiszta fogalmat alkotott volna magának róla, elfordult töle 
és így szólt Ivanovics Mihailhoz: 

— Nos, Ivanics Mihail, a mi Bonaparténk alkalma
sint pórul fog járni. Andrej herczeg beszéli (mások előtt j 



mindig így hívta a fiát), hogy- micsoda erővel készülnek 
elkne! De hiszen mi ketten mindig is üres embernek 
tartottuk öt. 

Ivanovics Mihail, a ki éppenséggel nem tudta, hogy 
ók keüen mikor beszéltek így Bonapartéról, de a ki 
megértette, hogy ő rá most azért volt szükség, hogy a 
herczeg kedvencz tárgyára rátérhessen, csodálkozva né
zett a fiatal herczegre, maga se tudván, mi sül ki majd a 
dologból. 

- — Ez itt nagy taktikus ám, — jegyezte meg a her
czeg a fiának, az építészre mutatva, s megint csak a 
háborúra, Bonapartéra, a mostani tábornokokra és állam-
iérfiakra fordult a szó. Ügy látszott, hogy az öreg 
berezeg meg volt győződve nemcsak arról, hogy a mos
tani szereplő egyéniségek mind csupa fiatal gyerkőczök, 
a kik a háborúnak és az államügyeknek még az a-b-c-jé-
hez se konyítanak, hanem arról is, hogy Bonaparte egy 
teljesen jelentéktelen kis irancziácska, a kinek csak 
azért voltak sikerei, mert nem lehetett egy-egy Potem-
kint vagy Szuvarovot állítani vele szembe; sőt még arról 
is meg volt győződve, hogy Európában semmiféle poli
tikai bonyodalmakról, sőt háborúról se lehetett szó, ha
nem egyszerű bábjátékról, a melyben a mostani emberek 
olyan modorban vettek részt, mintha valami nagy dolgot 
mivelnének. Andrej herczeg vidáman állta apjának a mos
tani embereken való gúnyolódását, és észrevehető öröm
mel ugratta az apját és hallgatta fejtegetéseit. 

— Minden jónak látszik, a mi annakelőtte volt, — 
mondotta, — de hát vájjon ugyanaz a Szuvarov nem 
esett-e bele abba kelepczébe, a melyet Moreau vetett 
neki, s a melyből nem tudott kieviczkélni? 

— Hát ezt ugyan ki mondta neked? Ki mondta? — 
kiáltott föl a herczeg. — Szuvarov! — És félrelökte a 
tányérját, melyet Tichon szaporán elkapott. — Szuva
rov . . . Térj eszedre, Andrej herczeg. Ketten voltak. — 
Frigyes és Szuvarov . . . Moreau! Moreau fogságba ke
rtit volna, ha Szuvarovnak szabad keze van, de az ö 
kezén ott ült a hof-kriegs-wurst-snaps-rath. Ez meg az 
ördögnek se kellett. Menjetek csak és ösmerjétek meg eze
ket a hof-kriegs-wnrst-snaps-rathokat! Még Szuvarov 



se boldogult velük, hogy' boldogulna hát Kutuzov Mihail? 
Nem, barátocskám, — folytatta, — ti a ti tábornokaitok
kal nem fogtok Bonapartéval boldogulni, ezt rá kell bízat 
a francziákra, hogy egymást föl nem ismerve, egymás! 
üssék agyon. A németek Palent küldték Ncw-Yorkbii 
Amerikába a franczia Moreau után, — mondotta arra a 
meghívásra czélozván, melyet ebben az esztendőben Mo
reau kapott arra nézve, hogy orosz szolgálatba lépjen. 4 
Igazán csodálatos! . . . Hát a Potemkinck, a Szuvarovok, 
az Orlovok talán németek voltak? Nem, barátocskám] 
vagy nektek ment el az eszetek, vagy én hülyültem ej 
teljesen. Adjon az Isten ti néktek igazat, de majd meg
lássuk. Bonaparte nagv hadvezér lett a szemembenj 
Hm! . . . 

— Én egy szóval se mondom, hogy az intézkedé 
mind helyesek, — szólott Andrej herczeg, — csak . 
nem értem, hogy' mondhat ilyen ítéletet Bonaparte fel 
Kaczagjanak rajta, a mennyit csak tetszik, Bonap 
azért mégis nagy hadvezér marad! 

— Ivanovics Mihail! —kiáltott rá az öreg herczeg™ 
építészre, a ki a pecsenyével elfoglalva, már-már azt re-, 
mélte, hogy megfeledkezett róla. — Nem megtnondtan| 
magának, hogy Bonaparte nagy taktikus? Lám. ö is az: 
mondja. 

— Hogyne, kegyelmes uram, — felelt az építész. 
A herczeg megint elmosolyodott az ö hideg mo 

Iyával. 
— Bonaparte burokban született. Pompásak a 

tonái. Aztán meg elsőnek a németeket támadta meg. < 
németeket pedig csak azok nem verték meg eddig, a kii 
lusták voltak hozzá. A németeket, a mióta csak a vilá 
áll, mindenki megverte, ük meg senkit. Csak egymás 
ö is csak az ő révükön jutott a dicsőséghez. 

És a herczeg elkezdte sorra venni azokat a hibákat, 
a melyeket Bonaparte a háborúban, sőt az államügyek 
terén is elkövetett. A fia nem felelt neki, de nyilvánvaló 
volt, hogy bármilyen érvekkel álltak volna is elő neki, 
ő épp oly kevéssé lett volna képes a véleményét meg
változtatni, mint az öreg herczeg. Andrej herczeg minden 
ellenvetéstől tartózkodva hallgatta, és önkéntelenül ele 



dálkozott azon, hogy' tudta ez az öreg ember, a ki oly 
sok esztendő óta ki nem tette a lábát a íalujából, olyan 
pontosan és olyan részletességgel megítélni Európának 
az utolsó években való hadügyi és politikai viszonyait. 

— Te persze azt hiszed, hogy én öreg vagyok s 
így nem ösmerem a dolgok valódi állását? — fejezte 
be az öreg. — Pedig hát a kis újjamban van! Egész éjje
leken át nem alszom. De hát ez a te nagy hadvezéred, 
vájjon hol tett ki magáért? 

— Ezt nagyon hosszadalmas volna elmondani, — 
felelt a fiú. 

— No, te ugyan elmehetsz a te Bonapartéddal. 
iMademoiscIle Bouríenne, íme az ön jobbágy-császárjá
nak még egy bámulója! — kiáltott föl pompás franczia 
nyelven. 

— Ön jól tudja, herczeg, hogy én nem vagyok bona-
partista. 

— „Csak Isten tudja, mikor jön m e g " . . . — dúdolta 
az öreg hamisan, még hamisabban elmosolyodott és f ű i 
kéit az asztaltól. 

A kis herczegné a vita és az ebéd egész további fo
lyama alatt hallgatott és ijedten pislogott, hol Marja her-
czegnőrc, hol az apósára. Mikor az asztaltól fölkeltek, 
megfogta a sógornője kezét és behívta öt a mellék
szobába. 

— Milyen okos ember a maga apuskája, — mon
dotta. — Lehet, hogy ezért is félek tőle annyira. 

— Oh, Istenem, pedig olyan jó ember! — felelt a 
herczegnö. 

X X V . 

Andrej herczeg másnap este elutazott. A z öreg her
czeg, nem térvén el szokott életrendjétől, ebéd után visz-
szavonult a szobájába. A kis herczegné a sógornőjénél 
volL Andrej herczeg magára kapta vállrojtok nélkül való 
útiruháját, és a szobájában csomagolt a komornyikjával. 
Miután a kocsit és a podgyász elhelyezését személyesen 
megvizsgálta, befogatott. A szobában csak azok a dolgok 
maradtak benn, a melyeket Andrej herczeg mindig maga-



hoz szokott venni: egy doboz, egy nagy ezüst pinczetok, 
két török pisztoly és egy kard, a melyeket az apja Ocsa-
kovból hozott volt neki ajándékba. Andrej herczegnél 
mindezek az úti készletek a legnagyobb rendben voltak; 
új és tiszta volt minden, szövettokokba csomagolva, spár
gával átkötve. 

A z olyan embereken, a kik képesek megfontolni a 
cselekedeteiket, az elutazás és az élet változásainak a 
pillanataiban rendszerint komoly hangulat szokott erőt 
\ enni. A z ember az ilyen pillanatokban rendesen számot 
vet a múltjával és terveket csinál a jövőre. Andrej her
czeg arcza nagyon szelid és mélázó volt. Kezeit hátratéve 
és maga elé bámulva gyorsan járt föl és alá a szoba 
egyik szögletéből a másikba s tűnődve csóválta a fejét. 
Borzasztó volt neki tán a háborúba menni, vagy fájdal
mas a feleségét elhagyni, úgy lehet, hogy mindakettö; de 
nyilván nem akarván, hogy ilyen állapotban lássák, az 
előszobából lépteket hallván, szaporán szabaddá tette a 
kezeit, megállt az asztal mellett, mintha az iskátulya hu
zatát kötözgette volna, s szokott nyugodt és kifürkész
hetetlen arczkifejezését öltötte föl. Marja herczegnö ne
hézkes léptei közeledtek. 

— Hallottam, hogy befogattál, — szólott lihegve 
(nyilván szaladt), — én pedig úgy szerettem volna még 
négyszem közt beszélni veled. Tudja Isten, mennyi időre 
szól megint az elválásunk. Nem haragszol, hogy bejöttem 
hozzád? T e nagyon megváltoztál ám, Andrjusa, — tette 
hozzá, mintegy ennek a kérdésnek magyarázatául. 

Elmosolyodott, mikor az „Andrjusa" nevet kiejtette. 
Nyilván neki magának is furcsa volt elgondolni, hogy ez 
a szép, komoly férfiú ugyanaz a sovány, csintalan kis 
Andrjusa, a ki gyermekkori játszótársa volt. 

— De hol van L iza? — kérdezte Andrej, csak egy
szerű mosoly lyal felelvén a huga kérdésére. 

— Olyan fáradt, hogy elaludt a szobámban a pam
lagon. Oh, Andrej, micsoda kincs ez a te kis feleséged, — 
mondotta s a bátyjával szemben leült a pamlagra. — Va
lóságos gyermek még, és olyan kedves, vidám gyermek. 
Nagyon megszerettem. 



Andrej herczeg hallgatott, de a herczegnö észrevette 
azt a gúnyos és megvető kifejezést, mely az arczán meg
jelent. 

— De hát elnézőnek kell lenni az apró gyöngeségek 
iránt: ugyan, kinek nincsenek gyöngeségei, Andrej! Ne 
feledd, hogy ő a világban nevelkedett és ott nőtt fel. 
Aztán meg az állapota se valami rózsás! Bele kell tudni 
magát élni mindenkinek a helyzetébe. „A ki megért min
dent, az meg is bocsát mindent." Gondold meg csak. 
hogy' eshetik neki, szegénykének, olyan élet után, a mi
nőhöz szokva volt, elválni az urától, itt maradni falun, 
és még hozzá az ő állapotában? Ez nagyon kemény 
próba. 

Andrej herczeg mosolygott, a mint a húgára nézett, 
mint a hogy' mosolyogni szoktunk, ha olyan embereket 
hallunk, a kikről azt hiszszlik, hogy keresztül látunk a 
leikükön. 

— Te, a ki falun élsz, te is borzasztónak találod ezt 
az életet? — kérdezte. 

— Én, — az egészen más dolog. Mit is beszélünk 
rólam! Én nem vágyódom s nem is vágyódhatom más 
élet után, mert nem is ismerek más életet. Csak azt 
gondold meg, Andrej, mi az, egy fiatal, nagyvilági nő
nek, a legszebb években eltemetkezni falun, egyedül, — 
mert hát apuska mindig el van foglalva, én p e d i g . . . 
hiszen ismersz... én nem vagyok valami derült társa
ság egy olyan nőnek, a ki a legelőkelőbb világhoz van 
szokva. Mademoiselle Bourienne az egyetlen . . . 

— No, nekem ugyan éppenséggel nem tetszik ez a 
te Bouriennc-ed, — szólott Andrej herczeg. 

— Oh, ugyan! Nagyon kedves, jó, és a mi a fő, szá
nalomraméltó teremtés. Senkije, a világon senkije nin
csen. De az igazat bevallva, nekem nemcsak hogy nincs 
rá szükségem, de még feszélyez is. Én, a mint tudod, 
vadócz voltam teljes életemben, s most talán még inkább 
az vagyok. Szeretek egyedül l e n n i . . . Apa is nagyon 
szereti öt. ö és Ivanycs Mihail az a két lény, a kivel 
szemben ő mindig gyöngéd és jó, mert mind a ketten na
gyon sokat köszönhetnek neki; helyesen mondja Steme: 
„Mi nem annyira azért a jóért szeretjük az embereket. 



a mit ők tettek velünk, mint inkább azért, a mit mi tel
tünk ö velük." Apuska mint szegény árvaleányt sze< 
íel őt az titczáról, s igazán mondom: áldott jó teremti 
Apuska a felolvasását is nagyon szereti hallgatni. Esti 
Kint szokott neki felolvasni. Pompásan olvas. 

— De nyíltan szólva, Mari, én azt hiszem, api 
természete terhedre van olykor, ugy-e? — kérde 
Andrej herczeg egészen váratlanul. .Marja herez 
eleinte csodálkozott ezen a kérdésen, majd pedig 
ijedt tőle. 

— Nekem? . . . Nekem? . . . Terhemre?! — kérdő 
— Hiszen ridegnek rideg volt mindig, de most, 

hiszem, kezd megférhetetlen is lenni, — szólott Audi 
herczeg, szemlátomást czélzatosan, hogy elképpessze 
kifürkészsze a húgát az által, hogy olyan félvállról b 
szélt az apjáról. 

— Andrej, te minden tekintetben olyan jó vagy, | 
vau valami fönnhéjázás a gondolkozásodban, — jegye 
meg a herczegnö, inkább a saját gondolatmenetét, 
a beszélgetés fonalát követve, — ez pedig nagy 
Hát szabad így pálezát törni az apánk fölött? De 
ha szabad volna is, vájjon az olyan ember, mint : 
ébreszthet-e más érzést az emberben, mint a legnagy 
hódolatot? És én igazán olyan elégedett és boldog 
gyok vele. Csak azt kívánom, bárcsak mind olyan 
dogok volnátok, mint én. 

A bátyja hitetlenül csóválta a fejét. 
— Égy dolog van, a mi nehezemre esi!:, — ős 

tén bevallom neked Andrej, — s ez apámnak a gom 
kozásmódja a vallás tekintetében. Én nem értem, In 
egy ilyen nagyeszű ember hogy' nem látja azt, a 
olyan világos, mint a nap, és hogy' tud annyira elté' 
lyedni? Lám, ez az én egyetlen boldogtalanságom, 
az utóbbi időben még ezen a téren is a javulás nyoi 
látom. A z utóbbi időkben már nem oly marók a gún; 
lódásai, sőt van itt egy szerzetes, a kit már fogadott 
és hosszú ideig elbeszélgetett vele. 

— No, lelkem, én attól tartok, hogy ti, azzal a szer 
zetessel együtt, csak borsót hánytok a falra, — mofl 
dotta Andrej herczeg gúnyosan, de azért gyöngéden 



— Oh édesem! Én csak Istenhez imádkozom és re
mélem, hogy meghallgat. Andrej, — szólott a herczegnö 
iélénken, pár pillanatnyi hallgatás után, — nékem egy 
nagy kérésem van hozzád. 

— Nos, mi az, lelkem? 
— De ígérd meg előbb, hogy nem tagadod meg. 

Semmi fáradságodba nem fog kerülni, és semmi hozzád 
méltatlan nem lesz az egész dologban. Mindössze meg
nyugtatsz engem. ígérd meg Andrjusa, — mondotta, mi
közben a rcticulc-jébe dugta a kezét, a melyben, a nél
kül, hogy egyelőre megmutatta volna, valamit szoron
gatott, mintha csak az, a mit a kezében tartott, az lett 
volna kérésének a tulajdonképpeni tárgya, és mintha a 
kérése teljesítését biztosító ígéret előtt nem vehette volna 
elő azt a valamit. Félénken s könyörgő pillantással né
zett a bátyjára. 

• — Még ha nagy fáradságomba kerülne i s . . . — fe
lelt Andrej herczeg, mintegy kitalálva, hogy miről 
van szó. 

— Gondolj felőlem, a mit akarsz! Tudom, hogy te 
is olyan vagy, mint apuska. Gondolj, a mit akarsz, csak 
tedd meg a kedvemért. Tedd meg, nagyon kérlek! Még 
az apánk apja, a nagyapánk viselte minden háborújá
ban... — Még mindig nem vette elő azt, a mit a reticule 
mélyén a kezében szorongatott. — Fellát megígéred? 

— Persze hogy meg, miről van hát szó? 
— Andrej, én megáldalak téged egy szentképpcl, 

te pedig igérd meg, hogy magadnál hordod mind ig . . . 
Megígéred? 

— Ha csak nem két pud nehéz, és nem húzza le 
» nyakamat... Hogy neked örömet s ze r ezzek . . . — 
mondotta Andrej herczeg, de abban a pillanatban, észre
vévén azt a keserű kifejezést, melyet a huga arcza erre 
a tréfára öltött, megbánta a mit mondott. — Nagyon 
örülök, igazán mondom lelkem, nagyon örülök, — tette 

— Akaratod ellenére is, Ö megment téged, irgal
mas lesz irántad és Magához hódít téged, mert egyedül 
csak ü benne van az igazság és a megnyugvás, — mon
dotta Maria herczegnö az izgatottságtól remegő hangon, 



s diadalmasan tartotta mind a két kezében az Üdv 
nek egy filigrán művű, ezüstlánczon függő, ezüstk 
foglalt, fekete arczú, kerekded faragású ódon kép 
jét. Keresztet vetett magára, megcsókolta a ké 
és átnyújtotta Andrejnek. 

— Kérlek Andrej, az én kedvemér t . . . 
Jóságos és félénk fény sugarai csillogtak nagy 

meiben. Ezek a szemek megvilágosították és gyönyö..., 
tették beteges és sovány arczát. A bátyja át akarta vea 
a képecskét, de a herczegnö habozott. Andrej megértetti; 
keresztet vetett magára és megcsókolta a képecsk&j 
ugyanabban a pillanatban gyöngéd is (a meghat 
ságtó!) meg gúnyos is volt az arcza. 

— Köszönöm, kedvesem. — Megcsókolta a ho 
lokát és megint leült a pamlagra. Hallgattak. 

— Tehát, a mint mondtam, Andrej, légy jó és nan 
lelkű, a minő mindig v o l t á l . . . Ne ítéld meg Lizát nagya 
szigorúan, — mondotta. — ö olyan kedves és olyan j( 
a helyzete pedig most nagyon is súlyos. 

— Azt hiszem, Masa, én egy szóval se mond* 
hogy neheztelek a feleségemre, v a g y hogy bánni teü 
tétben elégedetlen vagyok vele. Miért mondod hát mind 
ezt nekem? 

Piros foltok jelentek meg Marja herczegnö arca 
s mintha csak bűnösnek érezte volna magát, elhallgatol, 

— Én nem szóltam neked semmit, de úgy látod 
szólt más. És ez nekem fáj. 

Marja herczegnö homlokán, nyakán és orczáin I 
piros foltok még élénkebbekké lettek. Akart mondaa 
valamit, de képtelen volt rá. A bátyja eltalálta: a Q 
herczegné ebéd után sírva fakadt, elmondta, hogy eló 
érzete van, hogy szerencsétlen lesz a szülése és panan 
kodott a sorsára, az apósára és az urára. A sírás U T A J 

elszunnyadt. Andrej herczegnek megesett a szíve a hroHJ 
— Azt az egyet tudd meg, Masa, hogy én S D H 

semmi tekintetben se tettem, nem is telietek és sóhaj 
sem is fogok tenni szemrehányást a feleségemnek, s mj-l 
gamat se vádolhatom vele szemben semmivel, és ez, bírj 
milyen körülmények közé jussak is, így lesz mindig, ü 
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ha tudni akarod az igaza t . . . akarod tudni, hogy boldog 
vagyok-e? Nem. És ő, boldog-e ő? Nem. És miért? 
Nem tudom. 

Így szólván, fölkelt, odament a húgához és leha
jolva, megcsókolta a homlokát. Gyönyörű szemei szokat
lanul okos és jóságos fényben csillogtak, de nem nézett 
a húgára, hanem a fején keresztül a nyitott ajtó sötét 
homályába. 

— Gyerünk be hozzá, el kell búcsúznom tőle. Vagy 
lenj csak magad, ébreszd föl, tüstént jövök én is. 

Petruska! — kiáltott ki a komornyikjának — gyere ide, 
pakolj. Ezt az ülésbe, ezt meg a jobb oldalra. 

Marja herczegnö fölkelt és az ajtó felé indult. De 
yszerre megállt. 

— Andrej, ha te hívő ember volnál, azzal a fohász-
1 fordulnál Istenhez, hogy ajándékozzon meg téged 

ieretettei, a mely nélkül szűkölködöl, s ö bizton meg-
illgatná az imádat. 

— Ha csak ennyiből állna! — szólott Andrej her-
zeg. — Menj, Masa, tüstént jövök én is. 

Útközben a huga szobája felé, a két házat össze
kötő folyosón Andrej találkozott a kedvesen mosolygó 
mademoiselle Bourienne-el, a ki ezen a napon a ház el
hagyatott zugaiban immár harmadszor akadt az útjába 
ünnepélyes és naiv mosolyával. 

— Oh, azt hittem, a szobájában van, — mondotta 
elpirulva s lesütötte a szemeit. Andrej herczeg szigorú 
pillantást vetett rá. Egyszerre bosszúság tükröződött az 
arczán. Nem szólt neki semmit, de a nélkül, hogy a sze
mébe nézett volna, olyan megvetéssel mérte végig a hom
lokát és a haját, hogy a leány elpirult és szó nélkül to
vább ment. Mikor Andrej a huga szobájához ért, a her
czegné már fölébredt volt s a nyitott ajtón át kihallat
szott szót szóra halmozó, vidám hangocskája. Ü g y be
szélt, mintha hosszas önmegtartóztatás után kárpótolni 
akarta volna magát a mulasztottakért, és persze, fran-
cziául, mint mindig. 

— Ugyan képzelje csak, az öreg Zubova grófné, az 
ő hamis fürtjeivel és hamis fogaival, mintha csak gúnyt 
akart volna űzni a korából . . . Ha, ha, ha, Mari! 



Andrej herczeg ugyanezt a Zubova grófnéra 
natkozó mondást és ugyanazt a kaczagást, immár v 
ötször hallotta idegenek előtt a feleségétől. Andrej csön
desen belépett a szobába. A herczegné pirosan és köp-
czösen, munkájával a kezében ült egy karosszékben és 
szünet nélkül csacsogott, egymásután tálalván föl péter
vári emlékeit. Andrej herczeg odalépett hozzá, megsimo
gatta a fejét és megkérdezte tőle, kipihente-e az utazás 
fáradalmait. Ü felelt s utána tovább folytatta a csacso-j 
gását. 

A hatlovas kocsi már ott állt a kapu előtt. K 
sötét, őszi éjszaka volt. A kocsis még a kocsi rúdját 
látta. A lépcsőn, lámpával a kezükben, emberek sü 
tek ide s tova. A hatalmas ház nagy ablakai ki vol 
világítva. A z előszobában a cselédség tolongott, el akar 
ván búcsúzni a fiatal herczegtől; a teremben ott álltak 
a házbeliek: Ivanovics Mihail, mademoiselle Bourienne, 
Marja herczegnö és a herczegné. Andrej herczeget be
hívták az apja szobájába, a ki négyszemközt akart tőle 
elbúcsúzni. 

Valamennyien az ő kijövetelüket várták. 
Mikor Andrej herczeg az apja szobájába lépett, 

öreg herczeg pápaszemmel az orrán, fehér hálóköntü. 
ben, a melyben a fián kívül senkit se fogadott, az asz
talnál ült és írt. Hátrapillantott. 

— M é g y ? — S ezzel megint elkezdett írni. 
— Búcsúzni jöttem. 
— Csókolj meg itt; — az orczájára mutatott 

köszönöm, köszönöm! 
— Mit köszön nékem? 
— Azt, hogy nem habozol s nem tapadsz oda 

asszonyi szoknyához. A szolgálat mindenekelőtt. Kös 
nőm, köszönöm! — És csak írt tovább, úgy hogy ser' 
czegő tolla alól csak úgy föcsögött a tinta. — Ha v 
valami mondani valód, beszélj. Ezt a két dolgot egysze 
is elvégezhetem, — tette hozzá. 

— A feleségemről v o l n a . . . Ügy is úgy restell 
hogy itt kell őt hagynom . . . 

— Mit köntörfalázol? Mondd ki, a mit akarsz. 
— Ha eljön a feleségem lebetegedésének az id 



küldjenek Moszkvába orvosért . . . Csak hogy kéznél 
legyen. 

Az öreg herczeg abbahagyta az írást, s mintha nem 
értette volna, szigorú szemekkel meredt a fiára. 

— Azzal tisztában vagyok, hogy ha a természet 
nem segít, senki se segíthet, — mondotta Andrej herczeg, 
szemlátomást zavartan; — azt is megengedem, hogy mil
lió eset közül egy végződik szerencsétlenül, de ez már az 
ö és az én kívánságom. Telebeszélték a fejét, valami álma 
is volt, s így — fél. 

— Hm. . . h m . . . — dünnyögte az öreg herczeg s 
csak írt tovább. — Meg fogom tenni. — Odakanyarította 
az aláírását, s egyszerre hirtelen a fiához fordulván elmo
solyodott. — Bajos állapot, mi? 

— Mi bajos, apuskám? 
[ — Az asszony! — feleit az öreg herczeg kurtán és 

jelentőségteljesen. 
— Nem értem, — szólott Andrej herczeg. 

* — Hjah, nincs mentség, barátocskám, — mondotta 
a herczeg, — mind ilyenek, és visszacsinálni nem lehet. 
Ne félj, én nem szólok senkinek, de hiszen magad is tudod. 

Csontos, apró öklével megmarkolta és megrázta a 
kezét, gyors tekintetével, mely mintha csak keresztülha
tolt volna az egész emberen, belenézett a fia szemébe, 
s megint elmosolyodott az ö hideg mosolyával. 

A fiú felsóhajtott s ezzel a sóhajtással beismerte, 
hogy az apja megértette öt. A z öreg, miközben a levelét 
hajtogatta és leragasztotta, szokott gyorsaságával föl
kapta, majd félredobta a pecsétviaszt, a pecsétnyomót 
s a papirost. 

— Mitévők legyünk? Szép asszony! Én megteszek 
mindent. Légy egészen nyugodt, — mondotta szagga
tottan, miközben a levelet pecsételte. 

Andrej hallgatott. Kellemes is meg kellemetlen is 
volt neki, hogy az apja megértette. A z öreg fölkelt és át
adta a levelet a fiának. 

— Ide hallgass, — mondotta, — a feleséged miatt 
ne aggódjál, a mi csak lehetséges, az meg fog történni. 
Most pedig ide figyelj: ezt a levelet add át Hilarionovics 
Mihailnak. Azt írom neki, hogy jól helyezzen el téged. 



és ne tartson meg soká segédtisztnek: gyalázatos 
állás! Mondd meg neki, hogy még jól emlékszem rá 
szeretem őt. Aztán írd meg, hogy' fogadott. Ha jól m« 
a sorod, csak maradj ott. De Bolkonszkij Andrejevics h 
kolaj fia kegyelemből nem fog szolgálni senkinek. Mo 
pedig jer ide. 

Olyan furcsán beszélt, hogy a szavak felét se te 
be, de a fia már hozzá szokott volt, hogy őt megé 
Odavezette a fiát az íróasztalhoz, kinyitotta a fedélé 
húzott egy fiókot, és elővett belőle egy, az ő hossz 
és mégis zömök de nagy betűivel teleírt füzetet. 

— Én alkalmasint előbb halok meg mint te. I 
meg, hogy itt vannak az emlékirataim s ezeket halán 
után juttassátok el a császárhoz. Itt meg van egy zák 
levél és egy levél: ez jutalom annak, a ki megírja a S 
varov-féle háború történetét. Elküldendő az akadén 
nak. Itt vannak a följegyzéseim, olvasd el őket, ha 
nem leszek, tán látod valamelyes hasznát. 

Andrej nem mondta az apjának, hogy alkalma 
még soká fog élni. Belátta, hogy ezt fölösleges 
mondania. 

— Mindezt teljesíteni fogom, apuska, — mondó 
— És most, Isten veled! — Csókra nyújtotta a i 

zét és megölelté a fiát. — Ne feledd, Andrej herczeg,! 
megölnek, ez nekem öreg embernek nagyon fog fájn 
— Váratlanul elhallgatott, majd kiabáló hangon folytí 
— de ha megtudom, hogy nem viselted magad úgy, a i 
egy Bolkonszkij Nikolaj fiához illik . . . szégyenkezni: 
gok, — rikácsolta. 

— Ezt el is hallgathatta volna, apuska, — szó 
a fia. mosolyogva. 

A z öreg elhallgatott. 

— Még valamire akartam kérni, — iolytatta Andii 
herczeg, — ha engem megölnek, s ha fiam találna leni 
mint már tegnap is kértem, ne adja ki a kezéből, hadd | 
nőjjön fel i t t en . . . nagyon kérem. 

— A z asszonynak se adjam ki? — kérdezte al 
öreg és elmosolyodott. 

Némán állottak szemben egymással. Az öreg gyad] 



szemei egyenesen rá voltak szegezve a tia szemeire. Va
lami megrezzent az öreg herczeg arczának az alsó részén. 

— Elbúcsúztunk... menj! — szólott egyszerre. — 
Menj! — kiáltott érczes és bosszús hangon kinyitván a 
dolgozószoba ajtaját. 

— Mi az, mi az? — kérdezgették a herczegné és 
a herczegnö, mikor megpillantották Andrej herczeget s 
az öreg herczegnek egy pillanatra kikukkanó fehér-
köntösös, parókátlan, pápaszemes és bosszús hangon ri
kácsoló alakját. 

Andrej herczeg fölsóhajtott és nem felelt. 
— Nos, — szólott a feleségéhez fordulva, és ez a 

„nos" oly rideg gúnynyal hangzott, mintha csak azt 
mondta volna, most hát csinálja el maga is a maga jele
netét. 

— Mi az,már is? — kiáltott föl a kis herczegné el-
sáppadva és rémülten nézett az urára. Andrej megölelte 
(t Erre egyet sikoltott és eszméletlenül borult a vállára. 

Andrej herczeg óvatosan kihúzta alóla a vállát, a 
melyen pihent, belenézett az arczába és v igyázva le
ültette egy karosszékbe. 

— Isten veled, Masa, — szólt halkan a húgához, kéz 
a kézben, összecsókolózott vele és gyors léptekkel ki
sietett a szobából. 

A herczegné ott feküdt a karosszékben s m-ellc 
Bourienne dörzsölte a halántékait. Marja herczegnö a 
sógornőjét támogatva, kisírt, gyönyörű szemeivel még 
mindig az ajtót nézte, a melyen át Andrej herczeg távo
zott, és kereszteket hányt utána. A dolgozószobából mint 
a puskalövések hallatszottak az öreg herczeg orrf uvásá-
nak szaporán ismétlődő bosszús hangjai. Alig hogy Andrei 
berezeg kiment, gyorsan kinyílt a dolgozószoba ajtaja 
s kinézett rajta az öreg szigorú alakja, fehér hálókön-
tősben. 

— Elment? No ez derék! — mondotta, bosszús pil
lantást vetvén az eszméletlenül ott heverő kis herczeg-
nére és szemrehányó fejcsóválással becsapta az ajtót. 



MÁSODIK RÉSZ. 

I. 

1805 októberében az orosz csapatok megszálló 
az osztrák főherczegség faluit és városait, ezenkívül új 
ezredek is érkeztek Oroszországból, és bekvártélyozk 
dúsukkal nem csekély mértékben sanyargatták a lak 
ságot. Braunau vára körül ütöttek tábort. Braunau 
volt Kutuzov főparancsnok főhadiszállása. 

1805 október 11-ikén a legutóbb Braunau alá érke 
gyalogezredek egyike ott állott a várostól egy iélm 
földnyire, és szemlére várta a főparancsnokot. A hely 
és a környék nem orosz jellege ellenére is (gyümöl 
kertek, kőkerítések, cseréptetők, messzire ellátszó 
gyek, nem orosz népség, mely kíváncsian bámulta a 
tonákat), az ezred éppen olyan volt, mint bármely i 
orosz ezred, mely valahol Oroszország szívében kés 
lödik a csapatszemlére. Csak estefelé, az utolsó napi 
net közben jött a parancs, hogy a főparancsnok men 
közben szemlét akar tartani az ezred fölött. Bár a 
rancs szavai homályosaknak tetszettek az ezredparan 
nok előtt és fölmerült az a kérdés, vajion hogy' értend 
a parancs szavai: menet-öltözetben vagy nem? — A 
zászlóaljparancsnokok tanácsában elhatározták, hogy 
díszöltözetben mutatják be az ezredet, még pedig azon 
az alapon, hogy jó a jó, de jobb a jobb. És így a katonák, 
a harmincz versztes menet után le se hunyhatták a sze-



műket, egész éjjel készülődtek, tisztálkodtak, segédtisz
tek és századparancsnokok tettek-vettek, rendelkeztek, és 
reggelre az ezred a szétzüllött, rendetlen tömeg helyett, 
a minő előtte való nap, az utolsó menet alatt volt, mint 
kétezer emberből álló zárt csapat állt ott, a kik közül min
den egyes ember tudta a helyét és a teendőjét, s a kik 
közül mindeniken az utolsó gomb és szíjacska is ott volt 
a maga helyén, és szinte ragyogott a tisztaságtól. De 
nemcsak kívülről volt rendben minden, hanem ha a fő
parancsnoknak kedve szottyant volna az egyenruhák alá 
is bepillantani, minden emberen egyformán tiszta inget 
láthatott volna, és minden bornyúban hiány nélkül meg
találhatta volna a szabályzatban előírt holmit, vagyis — 
mint a katonák hívják „a vorsriftos szerelék"-et. Csak 
egy dolog tekintetében nem lehetett senki nyugodt: a 
bakkancsok tekintetében. A legénység több mint felének 
rongyos volt a bakkancsa. De ez a fogyatkozás nem az 
ezredparancsnok hibájából származott, mert többszörös 
sürgetése ellenére se kapott az osztrák hatóságoktól bőrt, 
pedig hát az ezred több mint ezer versztnyi útat tett meg. 

Az ezredparancsnok egy deres szakállú és szemöl
dökű, éltesebb és vérmes tábornok volt, zömök és tagba
szakadt ember, a ki oldalról nézve szélesebbnek látszott, 
mint elölről. Újdonatúj, a heveréstől gyűrődött egyenruha 
volt rajta, és sűrű arany vállrojtjai, nem annyira lefelé, 
mint inkább fölfelé húzták izmos vállait. A z ezredparancs
noknak olyan volt az ábrázatja, mint azé az emberé, a ki 
életének egyik legnehezebb föladatát szerencsésen meg
oldotta. Föl s alá járt ezredének az arczvonala előtt, mi
közben a derekát minden lépésnél félrehajtva, könnye
dén nieg-megrázkódott. Nyilvánvaló volt, hogy öröme 
telik az ezredében, szinte boldog bele, s hogy minden gon
dolatát az ezred foglalja le ; mind a mellett, imbolygó já
rása mintha elárulta volna, hogy a szolgálati érdekeken 
kívül nem csekély helyet foglalt el a lelkében a társas 
élet és a női nemmel való érintkezés iránt való érdek
lődés. 

— Nos, batyuska Mitrics iMihajlo, — fordult oda az 
egyik zászlóaljparancsnokhoz (a zászlóaljparancsnok mo
solyogva düllesztette ki a hasát, látszott rajta, hogy ő is 



boldog), — az éjjel ugyancsak kijutott az orrokból. De 
azért szó a mi szó, úgy tetszik, az ezred nem éppen a 
legrosszabbak közül v a l ó . . . Hm? 

A zászlóaljparancsnok megértette a vidám gúnyt k%\ 
elmosolyodott. 

— M é g a czaricryni mezőn is megállná a helyét. 
— Micsoda ? — szólott a parancsnok. 
Ugyanekkor, a város felé vezető úton, a melyen 

fel voltak állítva a jeladók, két lovas jelent meg. Az! 
egyik egy segédtiszt, a másik egy kozák. 

A segédtiszt a vezérkartól jött, hogy elmondja 
parancsnoknak azt, a mi a tegnapi parancsban homályo 
san volt kifejezve, azt tudniillik, hogy a főparancsnok tel 
jesen olyan állapotban kívánja az ezredet látni, a minő 
ben menetelt, tehát köpenyben, sipkában és minden kü 
lönösebb előkészület nélkül. 

Előtte való este ugyanis Bécsből a Hofkriegsra 
egyik tagja azzal a sürgető kéréssel állított be Kutuzo\ 
hoz, hogy iparkodjék Ferdinánd föherczeg és Mack sen 
geivel mielőbb egyesülni, és Kutuzov ezt az egyesülés 
nem találván előnyösnek, nézetének a támogatására egyél 
bizonyítékok közt be akarta mutatni az osztrák tábornok
nak azt a siralmas állapotot is, a melyben a csapatai 
Oroszországból megérkeztek. Ezzel a czélzattal elébe is 
akart lovagolni az ezrednek, úgy, hogy minél siralma
sabb lett volna az ezred állapota, annál kellemesebb lett 
volna ez a főparancsnoknak. Bár a segédtisztnek sejtelme 
se vol t ezekről a részletekről, de azért közölte az ezred
parancsnokkal a főparancsnoknak azt a föltétlen köve
telését, hogy az emberek köpenyben és sipkában legye
nek, kijelentvén, hogy ellenkező esetben a főparancsnok 
a szemlével nem lesz megelégedve. 

E szavakat hallván, az ezredparancsnok lehorgasz-
totta a fejét, némán megrántotta a vállait és vérmesen 
elkezdett hadonászni a kezeivel. 

— N o hiszen szép dolgot csináltak! — szólalt meg. 
— Nem megmondtam Mitrics Mihajlo, hogy menet-öltö
zetben. Tehát köpenyben, — fordult oda szemrehányóan 
a zászlóaljparancsnokhoz. — ó h édes Istenem! — tette 
hozzá s elszántan egyet lépett előre. — Jöjjenek a század-



parancsnok urak! — kiáltott föl a vezényléshez szokott 
hangon. — őrmesterek!. . . — Vájjon nemsokára itt lesz? 
— fordult oda a segédtiszthez, nyilván annak a személy
nek szóló tiszteletteljes előzékenységgel, a kiről kérde
zősködött. 

— Azt hiszem tán egy óra múlva. 
— Vájjon átöltözhetünk-e addig? 
— Nem tudom, tábornok. 
Az ezredparancsnok erre maga ment oda az egyes 

csapattestekhez és kiadta a parancsot, hogy öltözzenek 
it tüstént köpenybe. A századparancsnokok szétfutottak 
a századaikhoz, az őrmesterek is ide s tova szaladgáltak 
(a köpenyek nem voltak egészen rendben) s abban a pil
lanatban megmozdultak és hangos morajjal szétoszlottak 
az imént még oly szabályos és néma négyszögek. Minden 
oldalról futva jöttek és mentek a katonák, hátrarántották 
a vállaikat, a fejükön keresztül lerakták a bornyúikat. 
fogták a köpenyeiket és egymás után dugdosták beléjük 
magasra emelt karjaikat. 

Egy félóra alatt megint rendbejött minden, csak a 
négyszögek feketékből szürkékké lettek. A z ezred
parancsnok megint imbolyogva járt-kelt az arczvonal 
előtt, és a távolból mustrálgatta az ezredét. 

— Hát ez mi? Mi ez! — kiáltott föl s megállt. — 
Jöjjön a harmadik század parancsnoka! 

— A harmadik század parancsnoka a tábornokhoz! 
A parancsnok a tábornokhoz, — a harmadik század a 
tábornokhoz!... — hallatszott a sorokon végig, s a se
gédtiszt elvágtatott, hogy a késlekedő tisztet felkutassa. 
Mikor a buzgó kiabálás hangjai, a melyek meg-meg-
bicsakolva már „a tábornok a harmadik századhoz!"-t 
ordítoztak, rendeltetésük helyére eljutottak, a keresett 
tiszt előlépett a százada mögül, s bár éltesebb ember 
volt, a ki nem igen szokott hozzá a futáshoz, a czipője 
orrával ügyetlenül botorkálva, futva-sietett a tábornok
hoz. A kapitány arczán az olyan diáknak a nyugtalan 
kifejezése ült, a kitől azt kívánjak, mondja föl a leczkéjét, 
melyet nem tanult volt meg. Alkalmasint a mértékletlen-
ségtől vörös orrán foltok jelentek meg, s a szája sehogy' 
se találta meg a helyét. Mialatt a kapitány mind lassúbb 



léptekkel, lihegve közeledett, az ezredparancsnok tetötöl-
talpig végignézett rajta. 

— ö n nemsokára tán majd szarafánba öltözteti az 
embereit! Mi ez? — kiáltott föl az ezredparancsnok, 
előretolt állal, s a harmadik század soraiban rámutatott 
egy katonára, a kinek a köpenye színben elütött a töb
biekétől. — És most vájjon hol járt? A főparancsnokot 
várjuk, s ön elhagyja a helyét? H m ? . . . Majd megtaní
tom rá, hogy máskor csapatszemlére hogy' öltöztesse ro
kolyába az embere i t . . . Hm ? . . . 

A századparancsnok le nem vette a szemét a fel
jebbvalójáról, s mind görcsösebben odaszorította két ujját 
a sipkája ernyőjéhez, mintha egyedül ettől a szoronga-
tástól várná a menekülést. 

— Nos, miért hallgat hát? Ki az, a ki ott olyan 
magyarosan föl van cziczomázva? — kérdezte a tábor
nok szigorú tréfálkozással. 

— Kegyelmes U r a m . . . 
— Nos, mit „kegyelmes uram"? Kegyelmes Uram! 

Kegyelmes Uram! De hogy mit akar, azt senki se tudja. 
— Kegyelmes Uram, az a lefokozott Dolochov. . . 

— jelentette a kapitány halkan. 
— Nos és tán táborszernagygyá fokozták le, vag 

közlegénynyé? — Ha közkatona, akkor úgy kell hogy 
öltözve legyen, mint a többi, előírás szerint. 

— Kegyelmes Uram maga volt kegyes megengedni 
neki, hogy menetközben . . . 

— Megengedtem? Megengedtem? — Lám, maguk 
fiatal emberek, mindig ilyenek, — mondotta az ezred
parancsnok, valamelyest lecsillapodva. — Megengedtem? 
A z ember mond valamit és maguk mindjárt.. . A z ezred
parancsnok elhallgatott. — A z ember mond valamit, 
és . . . Nos? — szólott megint felingerülve. — Lesz szíves 
az embereit tisztességesen felöltöztetni. . . 

És az ezredparancsnok a segédtisztre sandítva, szo
kott imbolygó járásával megindult az ezred felé. Nyil
vánvaló volt, hogy tetszelgett magának a fölháborodásá-
ban, s hogy az ezred előtt ellépdelve még más ürügyet 
is iparkodott találni arra, hogy egy kissé mennydörögjön. 
Miután lehordott egy tisztet azért, mert hadijelvénye 



II. 

— Jön! — kiáltotta el magát az egyik jeladó. 
Az ezredparancsnok elpirult, odasietett a lovához, 

reszkető kezekkel nyúlt a kengyelvas után, átlódította 
a testét, elhelyezkedett, kirántotta a kardját, s boldog 
és elszánt ábrázattal, a száját félrehúzva, elkezdett vezé
nyelni. A z ezred összerezzent, mint a fölébredt madár 
s utána egyszerre megdermedt. 

— Vi- i -gyázz! — kiáltott föl az ezredparancsnok 
lelketrázó hangon, mely rá nézve örömteljes, az ezred
del szemben szigorú, a közeledő feljebbvalóval szem
ben pedig tiszteletteljes volt. 

A fákkal szegélyezett, széles és kövezetlen ország-

nem volt tiszta, egy másikat, mert a szakasza nem volt 
rendesen fölállítva, eljutott a harmadik századhoz. 

— Hogy á-á-álsz? Hol a lá-ábad? A lá-ábad hol 
van? — ordítozott az ezredparancsnok szenvedő kifeje-

el a hangjában még v a g y öt ember felé, mire elér-
tt Dolochovhoz, a ki kék köpenybe volt öltözve. 
Dolochov lassan kifeszítette meghajlított lábát s 

derült és kihívó pillantásával egyenesen a tábornok ar-
czába nézett. 

— Miért van ezen kék köpeny? L e v e l e ! . . . ő r 
mester! Tüstént öltöztesse át ezt a . . . — Nem fejez
hette be. 

— Tábornok, én a parancsot köteles vagyok tel
jesíteni, de nem vagyok köteles eltűrni . . . — szólalt meg 
Dolochov szaporán. 

— Ne feleselj az arczvonalban!. . . Ne feleselj, ne 
feleselj!... 

— Nem vagyok köteles eltűrni a sértéseket, — fe
jezte be Dolochov erőteljes és csengő hangon. — A tá
bornok és a közember szemei találkoztak. A tábornok 
elhallgatott, s bosszúsan letolta szoros derékövét. 

— Legyen szíves átöltözködni, instálom alássan, — 
szólott és tovább ment. 



úton, rugóival halkan zörögve, gyors ügetéssel közele
dett egy kék bécsi batár. A batár mögött a kíséret s fe
dezetül egy csapat kozák jött lóháton. Kutuzov mellett 
a fekete, orosz egyenruhák közül kirívó, furcsa, fehér 
egyenruhában egy osztrák tábornok ült. A batár az ez
red előtt megállt. Kutuzov és az osztrák tábornok halkan 
beszélgettek, és Kutuzov, a mint nehézkesen rálépeti 
a kocsi fölhágójára, könnyedén mosolygott, mintha az a 
kétezer ember, a ki visszafojtott lélekzettel meresztette 
a szemét ő rá és az ezredparancsnokra, ott se lett volna.; 

Ujabb vezényszó hallatszott, az ezred megint nagy 
zörejjel összerezzent s tisztelegve vállhoz emelte a fegy-j 
vérét. A halálos csöndben csak a főparancsnok halkfi 
hangja hallatszott. A z ezred elordította magát: „Éljen a 
főparancsnok!" És újra csönd lett. Kutuzov, mialatt az 
ezred mozgott, egy helyben állott; azután a fehér tábor
nokkal s a kísérettel együtt gyalog végigjárta az arcz 
vonalat. 

Abból ítélve, a mint az ezredparancsnok magát 
kihúzva és szemeivel a főparancsnokot majd elnyelve, 
tisztelgett előtte, a mint előrehajolva, s remegését alig-
alig palástolva ballagott az arczvonal mentén a táborno
kok után, a mint a főparancsnok minden szavára és leg
csekélyebb mozdulatára legott ott termett mellette, — 
nyilvánvaló volt, hogy mint alárendelt, tán még nagyobb 
gyönyörűséggel teljesítette a kötelességét, mint följebb-
valóként. A z ezred, parancsnoka szigorúsága és buzgó
sága révén, a többiekhez képest, a melyek ugyanakkor 
érkeztek Braunau alá, pompás állapotban volt. A z egész 
ezredben mindössze 217 ember dőlt ki és volt beteg. S a 
bakkancsok kivételével, a legnagyobb rendben volt benne 
minden. 

Kutuzov ellépett a sorok előtt, s csak nagy rit
kán állt meg, hogy néhány udvarias szót váltson a tisz
tekkel, a kiket még a török háborúból ösmert, és olykor 
a közlegényekkel is. A bakkancsokat látva, ismételt 
szomorúan megcsóválta a fejét, s olyan kifejezéssel m 
togatta az osztrák tábornoknak, mintha csak azt mond 
volna, hogy bár azért senkit sem érhet szemrehányá 
mégis lehetetlen meg nem látnia, hogy ez nem jól vs 



így. Az ezredparancsnok e közben, attól tartván, hogy 
elmulasztja a főparancsnoknak az ezredre vonatkozó 
valamely nyilatkozatát, folyton ott volt a sarkában, 
Kutuzov mögött olyan távolságra, a melyre minden, bár 
a leghalkabban kiejtett szó is hallható volt, a mintegy 
húsz tagból álló kíséret következett. A kísérethez tar
tozó urak egymás közt társalogtak, s 'o lykor nevettek 
is, Közvetlenül a főparancsnok mögött egy csinos segéd
tiszt ment. Ez volt Bolkonszkij herczeg. Mellette ment 
a bajtársa, Neszviczkij, egy rendkívül kövér, magas 
törzstiszt, szép arcza mosolygó, szemei nedvesek. Nesz
viczkij alig tudta visszafojtani a kaczagást, melyet egy 
mellette menő, napbarnított arczú huszártiszt idézett föl. 
Ez a huszártiszt, a nélkül, hogy elmosolyodott vagy ki
düllesztett szemeinek a kifejezését megváltoztatta volna, 
a legkomolyabb arczczal bámult az ezredparancsnok há
tára, a kinek minden mozdulatát utánozta. Valahányszor 
az ezredparancsnok összerezzent és előrehajolt, szakasz
tott úgy összerezzent a huszártiszt is. Neszviczkij ne
vetett és oldalba lökte a többieket is, hogy nézzenek 
oda ük is. 

Kutuzov lassú és fáradt léptekkel ment el a sok 
ezer szem előtt, a melyek üregeikből kidülledve követ
ték a főparancsnokot. A harmadik századhoz érve, egy
szerre megállt. A kiséret erre a megállásra nem számít
ván, önkéntelenül összetorlódott mögötte. 

— Aá, Timochin! — szólott a főparancsnok, felős-
mervén a vörösorrú kapitányt, a kinek úgy kijutott a kék 
köpeny miatt. 

Az ember azt hitte volna, hogy jobban már lehe
tetlen magát kihúzni, mint a hogy' Timochin kihúzta, 
mikor az ezredparancsnok ráreccsentett. De most, hogy 
a főparancsnok odalépett hozzá, a kapitány úgy kihúzta 
magát, hogy ha a főparancsnok kissé tovább időzik mel
lette, tán ki se birja; éppen azért Kutuzov a helyzetet 
fölismervén s éppen ellenkezőleg a legjobb indulattal 
lévén a kapitány iránt, szaporán elfordult tőle. Kutuzov-
nak egy sebhelytől eltorzított pufók arczán alig észre
vehető mosoly suhant át. 

— Ez még egy izmaili bajtárs, — jegyezte meg. — 



Bátor egy tiszt! Meg vagy vele elégedve? — kérdezte 
Kutuzov az ezredparancsnoktól. 

És az ezredparancsnok, a ki a nélkül, hogy látta 
volna, úgy tükröződött vissza a huszártiszten, mint a tü
körben, összerezzent, egy lépést tett előre és így felelt: 

— Nagyon meg vagyok vele elégedve, kegyelmes 
uram. 

— Mindnyájunknak vannak gyöngeségei, — je
gyezte meg Kutuzov és tovább ment. — ö benne nagy 
volt a hajlandóság Bacchus iránt. 

A z ezredparancsnok megszeppent, vájjon nem hi
bás-e ebben ő is és nem felelt semmit. A huszártiszt eb
ben a pillanatban megpillantotta a vörösorrú és nagy
hasú kapitány arczát s oly nevettetőn utánozta a kifeje
zését és az állását, hogy Neszviczkij nem tudta elfojtani 
a kaczagást. Kutuzov hátrafordult. Ekkor derült ki, hogy 
a huszártiszt a legteljesebb mértékben ura volt az arczá-
nak; abban a pillanatban, mikor Kutuzov megfordult, a 
tisztnek még el volt Fintorítva az arcza, de a következő 
pillanatban már a legkomolyabb, legtiszteletteljesebb és 
legártatlanabb kifejezést öltött. 

A harmadik század maradt utoljára, és Kutuzov el
gondolkozott, mintha iparkodott volna valamire vissza
emlékezni. Andrej herczeg kilépett a kiséret sorából, 
halkan így szólt franciául: 

— Excellentiád parancsot adott, hogy emlékezte 
sem ebben az ezredben a lefokozott Dolochovra. 

— Hol van Dolochov? — kérdezte Kutuzov. 
Dolochov, a kire már szabályszerű szürke katona

köpenyt adtak, be se várta, míg szólítják. Derült, kék
szemű, szőke hajú és délczeg alakja kilépett a sorbóL 
Odament a főparancsnok elé és tisztelgett előtte. 

— Mi a panasza? — kérdezte Kutuzov s könnye 
dén összeránczolta a homlokát. 

— Ez Dolochov, — figyelmeztette Andrej here 
— Á á ! — szólott Kutuzov, — remélem, ez a lecz 

megjavított, viseld jól magadat. A z uralkodó kegyelme 
És én sem feledkezem meg rólad, ha megérdemled. 

Dolochov derült szemei épp oly kihívóan néztek i 
főparancsnokra, mint annak ideién az ezredesre, mii 



egy ezzel a kifejezésükkel akarván széttépni azt a kon-
venczionális függönyt, a mely a főparancsnokot a köz
katonától oly áthidalhatatlanul elválasztja. 

— Csak égy kérésem volna, kegyelmes uram, — 
mondotta csengő, erőteljes és vontatott hangján. — 
Adjanak nekem alkalmat arra, hogy hibáimat jóvá te
gyem, s az uralkodó és Oroszország iránt való hódola-
tomnak jelét adhassam. 

Kutuzov elfordult. Szemeinek ugyanaz a mosolya 
jelent meg az arczán, mint akkor, a mikor Timochin kapi
tánytól elfordult. Elfordult és összeránczolta a homlokát, 
mintha csak azt akarta volna kifejezni, hogy mindazt, a 
mit neki Dolochov mondott, s mindazt, a mit ő mond
hatott volna neki, ő már régóta tudja, s hogy mindebbe 
ö már régen beleunt, s hogy most egészen másról van 
szó. Elfordult és megindult a kocsija felé. 

Az ezred századokra oszlott és elindult a Braunau
tói nem messze kijelölt kvártélyok felé, a hol azt remélte, 
hogy jó bakkancsot és jó ruhát kap, és a nehéz menete
lés után kipihenheti magát. 

— Remélem, nem neheztel rám, Ignatyics Prochor, 
- szólott az ezredparancsnok, megkerülvén a feléje kö
zeledő harmadik századot és odamenvén a század előtt 
lépkedő Timochin kapitányhoz. A szerencsésen lefolyt 
szemle után palástolhatatlan öröm kifejezése ült az ez
redparancsnok arczán. — Hjah, a szolgálat . . . nem le
het másként . . . olykor az arczvonal előtt is kikap az 
ember . . . önként kérek bocsánatot, hiszen ismer en
gem.. . Nagyon köszönöm! — És kezet nyújtott a szá
zadosnak. 

— Kérem, szívesen, tábornok, már hogy' merészel
nék . . .! — felelt a kapitány elvörösödő orral, moso
lyogva s mosoly közben elárulván, hogy elöl két foga 
hiányzik, a melyeket puskatussal vertek ki Izmailnál. 

— Dolochov úrnak pedig mondja meg, hogy le
gyen nyugodt, nem fogok róla megfeledkezni. Ugyan 
mondja csak, kérem, mindig akartam már kérdezni, 
hogy' viseli magát ez a Dolochov? És . . . 

— A szolgálatban nagyon pontos, kegyelmes uram. 
de a természete . . . — felelt Timochin. 



— Nos, nos, a természete? — kérdezte az ezred 
parancsnok. 

— Vannak napjai, méltóságos uram. — szólott a 
kapitány, — a mikor okos, józan és jó. Máskor meg való
ságos vadállat. Lengyelországban kevés híja, hogy meg
ölt egy zsidót, hiszen méltóztatik tudni . . . 

— Persze, persze, — mondotta az ezredparancsnok, 
— azért mégis sajnálatra méltó az ilyen szerencsétlen 
íiatal ember. Lássa, milyen előkelő összeköttetései van-! 
nak . . . Legyen hát gondja . . . 

— Igenis, méltóságos uram, — szólott Timochin, 
egy mosolylyal jelezvén, hogy megértette feljebbvalója 
kívánságait. 

— Ügy , úgy. 
A z ezredparancsnok fölkutatta a sorok közt Dolo-

chovot és megállította előtte a lovát. 
— Legelső alkalommal visszakerülnek a vállrojtokj 

— mondotta neki. 
Dolochov ránézett, nem szólt semmit és hajszál

nyira se változtatta meg gúnyosan mosolygó szájának 
a kifejezését. 

— No, most hát rendben vagyunk, — folytatta 
ezredparancsnok. — A legénységnek fejenkint egy 
hár pálinkát, tőlem, — tette hozzá úgy, hogy mind 
meghallhassa. — Köszönetemet mindenkinek! Hála Isi 
nek! — És otthagyván a századot, elment egy mási 

— Mégis csak derék ember, meg lehet lenni 
lette, — mondotta Timochin egy alantasabb tisztnél 
ki ott ment mellette. 

— Egy szóval Coeur-király! . . . (az ezredpari 
nokot elkeresztelték Coeur-királynak) — jegyezte 
mosolyogva az alantas tiszt. 

A följebbvalók elégedett hangulata a szemle 
a katonákra is átragadt. A század vígan ment előre, 
den oldalról megszólaltak az emberek. 

— Hogy ' van az, mindig azt mondták, hogy K 
zov vak a félszemére? 

— Dehogy is! Mind a kettőre. 
— Hadd el, pajtás, szemesebb az. mint te 

Még a bakkancsokat meg a kapczákat is megvizitál 

d 



— Biz' úgy ám. A mint úgy rásandított a lábamra, 
azt hittem: no most . . . 

— Az a másik, osztrák, a ki vele volt, mintha csak 
krétával lett volna bemázolva. Akár a liszt, vagy az a 
por, a mivel a fegyvert puczoljuk. 

— Nos, Tegyusa! . . . szólott-é valamit róla, hogy 
mikor kezdődik a hadd el hadd, vagy mi? T e közelebb 
álltál hozzá. Aszondta mindenki, hogy Brunov'-ban 
már ott áll a Bunnapart2! 

— Ott áll a Bunnapart! Lám, hogy hazudik a mafla! 
mindent nem tud! Most a burkus3 berzenkedik, de 

az osztrák maid csak megcsillapítja. A mint megcsilla
podik, akkor oszt a Bunnapart-tal is kikezdünk. 
Aszongya, hogy itt áll a Bunnapart! Látnivaló, hogy bo
lond az istenadta. Jobb lesz, ha hallgatsz. 

— Lám azok az ördöngös kvártélycsinálók! Az 
ötödik század már ott tátja a száját a falúban, főzi a ká
sát, mi meg még el se indultunk. 

— Az ördögbe is, adj egy kis kétszersültet. 
— Adtál te nekem tegnap dohányt? Biz úgy czim-

bora. No ne, Isten nevében. 
— Legalább egy kis pihenőt adnának, de kutyagol

hatunk még vagy öt versztet üres gyomorral. Legalább 
érzi az ember, hogy megy! 

— Persze, hogy jobb volna, ha a nímetek szekérre 
ültetnének. 

— Biz' itt, pajtás, egészen elpusztultak az emberek. 
Amott, bár polyákok voltak, mind az orosz császár alatt
valói voltak, itt meg, pajtás, csupa nímet az istenadta. 

— Énekesek előre! — hallatszott a kapitány v e 
zényszava. 

És különböző sarokból vagy húsz ember ugrott ki 
a század elé. Az előénekes, a ki különben dobos volt, 
arczczal az énekesek felé fordult, s a kezeivel hado
nászva, rázendített egy katona-dalt, mely úgy kezdő-
tótt „Amott pirkad már a hajnal . . .", a vége pedig így 
izólt: „Biz" úgy, biz' úgy, bajtársak, dicsőség vár reánk 

' Braunau. 
: Bonaparte. 
' Porosi 

ToUztoj: Háború és brk-t. 1. 11 



Kamenszkij a p ó v a l . . . " Ezt a dalt Törökországban 1 
nálták, s most Ausztriában is énekelték, azzal az et, 
módosítással, hogy „Kamenszkij apó" helyébe „Kutuzo' 
apót" tették. 

A dobos előénekes, egy vagy negyven esztendős 
délczeg katona, miután katonásan jól elnyújtotta az] 
utolsó hangot és olyan mozdulatot tett, mintha a földhöz 
vágott volna valamit, szigorúan végignézett az énekes 
katonákon és elkezdett hunyorgatni. Azután meggyőző 
vén róla, hogy minden szem rá van szögezve, úgy teL 
mintha valami láthatatlan és drága holmit emelne a fel 
fölé, pár pillanatig ott tartotta, maid kétségbeesetten! 
földhöz vágta: 

Óh én viskóm, én szép portám! 

„Én szép portám . . . " kapta föl utána vagy 
hang, s a kézcsörgettyűs, fölszerelésének súlyos 
ellenére is, szilajon előreugrott s hátrálva a század el< 
vonogatta a vállait és szinte fenyegetett valakit a csi_ 
gettyüivel. A katonák az ének ütemében hadonásztak i 
kezeikkel és kiadós léptekkel, önkéntelenül lépést tartv 
mentek előre. A század mögött kerékzörgés, rugók n 
korgása és lovak dobogása hallatszott. Kutuzov a kisé, 
tével ment vissza a városba. A főparancsnok jelt ado 
hogy az emberek csak hadd menjenek pihenő lépést 
s az ének hallatára, a tánczoló közlegény s a század 
sen és vidáman kilépő katonáinak a láttára, az ő, s 
sérete minden tagjának az arczára kiült a megelége 
kifejezése. A jobbszárny második sorában, a hol a 1 
a századot utóiérte, önkéntelenül is szembetűnt a • 
szemű Dolochov alakja, a ki az ének ütemében különc, 
fürgén és vidáman lépegetett, s olyan kifejezéssel néz 
a mellette elhaladók arczába, mintha csak sajnálkoz 
vclna mindenkin, a ki nem volt ott vele együtt a sorb 
A Kutuzov kíséretében levő huszár-zászlótartó, a kij, 
pompásan utánozta az ezredparancsnokot, elmaradt 
határtól és odament Dolochovhoz. 

Zserkov huszár-zászlótartó egy időben tagja . 
Péterváron annak a hírhedt társaságnak, melynek Dole 
chov állott az élén. Külföldön aztán Zserkov mint köz-" 



katonát látta viszont Dolochovot, s nem tartotta szüksé
gesnek öt megismerni. De most, miután Kutuzov is szóba 
állott a lefokozott bajtárssal, ő is a régi jóbarát örömé
vel fordult oda hozzá: 

— Kedves, jó barátom, hogy' v a g y ? — kérdezte 
az ének hangjai mellett, s megpróbálta a lovát a század
dal lépésbe hozni. 

— Hogy' vagyok? — felelt Dolochov hidegen, — 
| a mint látod. 

^' A harsogó ének valami különös jelentőséget köl
csönzött annak a féktelen jókedvnek, a melylyel Zserkov 
beszélt s annak a szándékos hidegségnek, mely Dolo
chov feleletéből szerteáradt. 

— Nos, hogy' boldogulsz a föllebbvalóiddal? — 
kérdezte Zserkov. 

— Meg vagyok, jó emberek. Hát te hogy' furakod-
be a törzskarba ? 

— Kivezényeltek, s ma éppen ügyeletes vagyok. 
f Elhallgattak. 

„Kiszállott a sólyom a jobbik kezéből". — zengett 
tovább az ének, önkéntelenül is vidám, eleven érzéseket 
keltve. Ha nem zengett volna közbe az ének, alkal
masint egész másként ütött volna ki a beszélgetésük. 

— Vájjon igaz az, hogy az osztrákokat megverték ? 
— kérdezte Dolochov. 

— Tudja az ördög, azt mondják. 
— Én örülök rajta, — felelt Dolochov kurtán és ha

tározottan, mint a hogy' azt az ének megkívánta. 
— Gyere át hozzánk valamelyik este, adunk egy 

kis Farao-bankot. 
— Sok a pénzetek talán? 
— Csak gyere. 
— Nem lehet, esküt tettem. Nem iszom és nem ját

szom, míg megint elő nem léptetnek. 
— Ugyan, hiszen az első csetepaténál . . . 
— Majd megválik. — Megint elhallgattak. 
— Ha szükséged van bármire, csak gyere át, ren

delkezésedre áll az egész törzskar . . . — szólott Zser
kov. — Dolochov elmosolyodott. 



— Soh' se' aggódjál. Ha nekem kell valami, azt 
nem kérem, hanem megszerzem magam. 

— A m jó, én csak úgy mondom. 
— Én is csak úgy mondom. 
— Isten veled. 
Adjon Isten . . . 

Messzt látni, magasra látni 
Az én szülőföldem táján . . . 

Zserkov megsarkantyúzta a lovát, mely nekitüze-
stdett, s nem tudván, melyik lábával ugorjék be, vagy 
háromszor kirúgott, majd megindult, elhagyta a századot 
és az ének ütemében vágtatva, utolérte a batárt. 

III. 

Kutuzov a szemléről visszatérve, az osztrák tábor 
nok társaságában bement a szobájába, szólította a se 
gédtisztjét s megparancsolta neki, hogy hozza be a meg
érkezett csapatok állapotára vonatkozó jelentéseket és 
a Ferdinánd főherczegtöl, az elösereg parancsnokától éri 
kezett leveleket. Bolkonszkij Andrej herczeg a kív 
iratokkal belépett a főparancsnok szobájába. Az asz 
Ion kiterített térkép mellett ott ült Kutuzov és a H 
kriegsrath osztrák tagja. 

— A á ! . . . — szólalt meg Kutuzov Bolkonszki' 
pillantva, mintegy ezzel az egy szóval akarván utasítás 
a segédtisztet, hogy várjon, s folytatta a francziául rneH 
kezdett beszélgetést. 

— Én csak azt az egyet mondom, tábornok, — SZI 
lott Kutuzov a kifejezés és a hangsúlyozás olyan válaaj 
tékosságával, mely minden megfontoltan kiejtett szavát 
tisztán érthetővé tette. Nyilvánvaló volt, hogy Kiitír 
maga is szívesen hallgatta magát. — Én csak azt 
egyet mondom, tábornok, hogy ha a dolog az én s 
lyes óhajtásomtól függne, úgy Ferencz császár ő fels 
nek az akarata már rég teljesedésbe ment volna. £n 
rég egyesültem volna a főherczeggel. És higyje el, 
csületemre mondom, hogy nekem személyesen az VOU 



a legnagyobb örömem, ha a hadsereg főparancsnokságát 
valami nálamnál hozzáértőbb és ügyesebb tábornoknak: 
adhatnám át, a minőkben Ausztria annyira bővelkedik, és 
elháríthatnám magamról ezt a súlyos felelősséget. De a 
körülmények hatalmasabbak szoktak lenni, mint mi, tá
bornok. — És Kutuzov olyan kifejezéssel mosolyodott 
el, mintha csak azt mondotta volna: „önnek teljes joga 
van hozza, hogy nekem ne higyjen, sőt nekem tökélete
sen mindegy, vájjon hisz-e, vagy sem, arra azonban 
semmi oka, hogy ezt nekem meg is mondja. S ez a dolog 
lényege." 

Az osztrák tábornok elégedetlen arczot vágott, de 
azért kénytelen volt ugyanoly hangon felelni Kutu-
zovnak: 

— Ellenkezőleg, — mondotta duzzogó és bosszús 
hangon, mely szavainak hízelgő értelmével annyira 
ellentétben állott, — ellenkezőleg, ő felsége igen sokra 
becsüli excellentiádnak ebben a közös vállalkozásban 
való részvételét; de mi attól tartunk, hogy ez a késedel-
meskedés a derék orosz katonákat és főparancsnokai
kat megfosztja azoktól a babéroktól, a melyeket a harcz-
ban aratni szoktak, — fejezte be ezt a nyilván előre be
tanult mondást. 

Kutuzov, a nélkül, hogy megszűnt volna moso
lyogni, meghajtotta magát. 

I — Én pedig arról vagyok meggyőződve, és arra az 
utolsó levélre támaszkodva, a melylyel engem Ferdi
nánd főherczeg ő Fensége megtisztelt, abból indulok ki, 
hogy az osztrák csapatok, egy oly kitűnő ember vezetése 
alatt mint Mack tábornok, már döntő győzelmet arattak, 
és nem szorulnak többé a mi segítségünkre, — mondotta 
Kutuzov. 

A tábornok elkomolyodott. Bár az osztrákok ütkö
zetéről nem voltak határozott hírei, nagyon is sok olyan 
körülmény merült föl, mely a szállongó kedvezőtlen hí
reket megerősíteni látszott, úgy, hogy Kutuzovnak az 
osztrákok győzelmére vonatkozó föltevése szinte gúny
képpen hangzott. De Kutuzov udvariasan mosolygott, s 
még mindig olyan kifejezés ült az arczán, mely azt 
mondta, hogy van joga erre a föltevésre. És csakugyan 



a Mack hadseregétől kapott utolsó levél a hadsereg győ-j 
zelméről és lehető legkedvezőbb stratégiai helyzetéről' 
értesítette öt. 

— Add ide csak azt a levelet, — mondotta Kutu-j 
zov , Andrej herczeghez fordulva. — íme, méltóztatik j 
látni, — és Kutuzov ajkai szögletében gúnyos mosolyiyalj 
németül felolvasta az osztrák tábornoknak Ferdinánd íó-
herczeg leveléből a következő sorokat: „ E g y tömegben, 
körülbelől 70.000 emberből álló sereg áll rendelkezé-j 
sünkre, úgy, hogy az ellenséget, a mennyiben a Lech fc-j 
lyón való átkelést megkísérelné, megtámadhatjuk, ésj 
szétverhetjük. Miután Ulm már hatalmunkban van, meg-. 
tarthatjuk azt az előnyt, hogy a Duna mindkét partján 
urak vagyunk, következésképpen abban az esetben, HA i 
az ellenség nem kelne át a Lech folyón, mi bármely pil-I 
lanatban keresztül mehetünk a Dunán s az ellenség ösz-J 
szeköttetési vonalát megszállván, lejjebb ismét visszatér-J 
hetünk az innenső partra és ha az ellenség teljes erejét] 
a mi hűséges szövetségeseink ellen akarná fordítani, óf 
ennek a szándékának a megvalósításában megakadá-j 
lyozhatjuk. Ilyenformán nyugodtan be fogjuk várni azt 
az időt, a mikor az orosz császári haderő teljesen föl lea 
készülve, s aztán együttesen könnyen megtaláljuk a mó
dot arra, hogy az ellenségre megérdemelt sorsát rázéj 
dítsuk." 

Kutuzov mélyen felsóhajtott, mikor ezt a mondatoB 
befejezte, és gyöngéd pillantást vetett a HofkriegsnJ 
tagjára. 

— De bizonyára ön is ismeri, kegyelmes urani, aa 
á bölcs szabályt, a mely szerint soh'sein árt, ha az em
ber kissé sötétebb színben látja a jövőt, — mondottal 
osztrák tábornok, nyilván véget akarván vetni a tréfának, 
és rá akarván térni a dologra, önkéntelenül is egy pillan
tást vetett a segédtisztre. 

— Bocsásson meg tábornok, — vágott közbe 
Kutuzov és szintén Andrej herczeghez fordult. — Kérlek 
szépen vedd át Kozlovszkijnál a kémeink jelentéseit \ 
van két levél Noszticz gróftól, itt van Ferdinánd főhef 
czeg ő fenségének a levele, és még ezek is, — mondó 
és néhány iratot adott át neki. — Es mindebből e s i 



szépen iranczia nyelven egy emlékiratot, a melyből 
Mindazok az értesülések áttekinthetők legyenek, melyek 
az osztrák hadsereg mozdulatairól hozzánk beérkeztek. 
S ha készen van, add át ö excellentiájának. 

Andrej herczeg annak jeléül, hogy mindjárt az első 
szónál megértette nemcsak azt, a mit Kutuzov tényleg 
mondott, hanem azt is, a mit mondani akart neki, egyet 
bólintott. Összeszedte az iratokat, meghajtotta magát és 
a puha szőnyegen halkan lépkedve kiment. 
: • Mind a mellett, hogy még nem sok idő telt el azóta, 

hogy Andrej herczeg Oroszországot elhagyta, ez alatt az 
kW alatt máris nagyon megváltozott. A z arczkifejezésé-
ben, a mozdulataiban és a viselkedésében szinte nyoma 
se volt már az egykori alakoskodásnak, kimerültségnek 
és lomliaságnak; olyan ember benyomását keltette, a ki
nek nincs ideje azzal törődni, hogy milyen benyomást 
kelt másokban, s a ki valami kellemes és érdekes dolog
gal van elfoglalva. A z arcz első sorban önmagával és a 
környezetével való elégedettséget árult el; a mosolya és 
a tekintete vonzóbbá és vidámabbá lett. 

| - . Kutuzov, a kit még Lengyelországban ért utói, na
gyon szívesen fogadta, megígérte, hogy nem ieledkezik 
meg róla. megkülönböztette őt a többi segédtisztektől, 
elvitte öt magával Bécsbe, s a legkomolyabb megbízá
sokat az ö számára tartotta fönn. Bécsből Kutuzov írt 
régi bajtársának, Andrej herczeg apjának. 

„Az ön fia, — írta neki, — reményt nyújt arra, hogy 
azok közül a tisztek közül való lesz, a kik kiválnak a 
többi közül munkájuk, kitartásuk és pontosságuk által. 
Boldognak érzem magamat, hogy ilyen alárendelt van a 
kezem alatt." 

Kutuzov vezérkarában, a bajtársak közt és egyálta
lában az egész hadseregben, úgy mint a pétervári társá

ban is, Andrej herczegnek kétféle, egymással homlok-
enest ellenkező híre volt. Egyesek — s ez volt a ki-
b rész, — Andrej herczeget valami tőlük és minden 
s embertől teljesen különböző embernek ismertek el, 
-y sikereket vártak tőle, hallgattak rá, lelkesedtek érte 
utánozták; és ezekkel az emberekkel szemben An-

ej herczeg egyszerűen és kellemesen viselkedett. Má-



sok, — a többség, — nem szerették, s felfuvalkodott, ri
deg és kellemetlen embernek tartották. De ezekkel az 
emberekkel meg Andrej herczeg úgy tudott bánni, hogy 
tiszteletet, sőt félelmet keltett bennük maga iránt. 

Mikor Andrej herczeg Kutuzov szobájából kiment 
a fogadóterembe, odalépett bajtársához, Kozlovszkü 
ügyeletes segédtiszthez, a ki könyvvel a kezében az ab
laknál ült. 

— Nos, mi újság, herczeg? — kérdezte Kozlovszkij. 
— Egy előterjesztést kell csinálnunk arról, hogy 

miért nem megyünk előre. 
— Hát miért nem megyünk? 
Andrej herczeg vállat vont. 
— Nincs semmi hír Mackról? — kérdezte Koz

lovszkij. 
— Semmi. 
— Ha igaz volna, hogy megverték, úgy már jött 

volna róla hír. 
— Alkalmasint, — szólott Andrej herczeg s a kijárat 

felé indult, de ebben a pillanatban az ajtót becsapván, 
gyors léptekkel jött vele szemben egy nyilván most ér
kezett osztrák tábornok, köpenyben, fekete kendővel be
kötött fejjel s mellén a Mária Terézia-renddel. Andrej her̂  
czeg megállt. 

— Hol találom Kutuzov főhadvezért? — szólotta 
tábornok erős német kiejtéssel, szaporán, s miután kö
rülnézett, minden megállás nélkül ment tovább a főpa
rancsnok szobája felé. 

— A főhadvezér el van foglalva, — mondotta Kot 
lovszkij odalépvén az ismeretlen tábornok elé és elállotta 
az útját. — Kit szabad bejelentenem? 

A z ismeretlen tábornok tetőtől talpig megvetöei 
nézte végig az alacsony termetfi Kozlovszkijt, mintha 
csodálkozott volna rajta, hogy van a világon ember, a ki 
öt nem ismeri. 

— A főhadvezér el van foglalva, — ismételte Koz
lovszkij nyugodtan. 

A tábornok arcza elkomorodott, az ajkai megrán
dultak s elkezdtek remegni. Kivette a jegyzökönyvét, 
gyorsan ráfirkantott valamit egy kitépett lapra, átn 



totta, gyors léptekkel az ablakhoz ment, belevetette ma
ját egy székbe s úgy nézett végig a szobában lévőkön, 
mintha csak azt kérdezte volna, mit bámulnak úgy rá? 
Azután hátraszegte a fejét, kinyújtotta a nyakát, mintha 
mondani akart volna valamit, de legott elkezdvén, úgy 
magában, dúdolgatni, valami furcsa hangot hallatott, 
mely azonban egyszeriben abban maradt. A dolgozószoba 
ajtaja kinyílt s a küszöbön megjelent Kutuzov. A bekö
tött fejű tábornok, mintha valami veszedelmet akart 
volna elkerülni, lehajolt és-vékony lábszárainak nagy és 
gyors lépteivel odasietett Kutuzovhoz. 

— A szerencsétlen Mack áll ön előtt, — mondotta 
francziául, elcsukló hangon. 

A szoba ajtajában álló Kutuzov arcza pár pillanatig 
teljesen mozdulatlan volt. Azután, mint a hullám, egy 
ráncz suhant át az arczán, de a homloka csakhamar el
simult; tiszteletteljesen lehorgasztotta a fejét, lehunyta a 
szemét, némán előre eresztette Mackót és betette maga 
után az ajtót. 

Az a már napok óta szállongó hír, hogy az osztrá
kokat megverték s hogy Ulmnál az egész hadsereg meg
adta magát, igaznak bizonyult. Alig egy félórára rá már 
minden irányban segédtisztek száguldoztak szét olyan 
parancsokkal, melyek arra engedtek következtetni, hogy 
nemsokára az orosz csapatok, melyek eddig teljes tétlen
ségre voltak kárhoztatva, szintén találkozni fognak az 
ellenséggel. 

Andrej herczeg, a vezérkarban egyike volt azoknak 
a ritka tiszteknek, a kiknek legfőbb érdeklődése a há
ború menete felé fordult. Megpillantván Mackót és hall
ván pusztulásának a részleteit, legott tisztában volt vele, 
hogy a háború félig már elveszett s megértvén az orosz 
hadsereg helyzetének súlyos voltát, élénken el tudta kép
zelni, mi vár a seregre, úgyszintén azt a szerepet is, a 
mely ö reá vár. önkéntelenül is az örömnek valami izgató 
érzése fogta el arra a gondolatra, hogy az elbizakodott 
osztrákokat milyen megaláztatás érte, és arra, hogy eset
leg már egy hét múlva tanúja és résztvevője lesz az oro
szok és a francziák első összeütközésének Szuvarov óta. 
De félt Bonaparte lángelméjétől, mely esetleg hatalma-



sabbnak bizonyulhat az orosz katonák minden hősiessé-
,génél, s egyszersmind nem tudta elképzelni az ö hősének 
a szégyenét. 

Ezektől a gondolatoktól iölizgatva és íölingerelve 
Andrej herczeg bement a szobájába, hogy írjon az apjá
nak, a mit naponta meg szokott volt cselekedni. A folyo
són összeakadt a lakótársával Neszviczkijvel és a bolon
dos Zserkovval; mint mindig, most is jókat kaczagtak 
mind a ketten. 

— Mért vagy olyan sötét? — kérdezte Neszviczkij, 1 
észrevevén Andrej herczeg sáppadt arczát és csillogó j 
szemeit. 

— Semmi okom rá, hogy jókedvű legyek, — fen 
lelt Bolkonszkij. 

Ugyanakkor, a mikor Andrej herczeg összeakadt! 
Neszviczkijvel és Zserkovval, a folyosó másik végéről! 
szembe jöttek vele Strauch osztrák tábornok, a ki atl 
orosz hadsereg élelmezésének a felügyeletére volt Kol 
tuzov vezérkarába beosztva és a Hofkriegsrath egy tagjai 
a ki csak az este érkezett meg. A széles folyosón elei 
gendő hely volt arra, hogy a tábornokok és a három tiszt | 
egymás mellett kényelmesen elmenjenek; de ZserkoJ 
Neszviczkijt félrelökve, lihegő hangon így szólt: 

— Jönnek! . . . Jönnek! . . . Félre az útból! Kii 
rem csak, az útból! 

A tábornokok elmentek mellettük és lerítt az af 
czukról az a kívánság, hogy a tisztelet reájuk nézm 
terhes megnyilatkozásaitól meneküljenek. A bolondod 
Zserkov arczán egyszerre megjelent az öröm buta m\ 
sólya, a melyen, úgy látszott, nem tudott erőt venni. 

— Kegyelmes uram, — mondotta németül és elóri 
furakodván, odafordult az osztrák tábornokhoz. — Vai 
szerencsém önöket üdvözölni. — Lehorgasztotta a tejét] 
és ügyetlenül, mint a tánczolni tanuló gyerekek, hol i 
egyik, hol a másik lábával csinált egy kanyarítást. 

A tábornok, a Hofkriegsrath tagja, szigorú pi 
tást vetett rá, de érezvén a buta mosoly komolyságát,! 
nem vonhatott meg tőle egy pillanatnyi figyelmet. An 
a jeléül, hogy odafigyel, összeránczolta a homlokát. 

— Van szerencsém önöket üdvözölni, Mack tábi 



DOk megérkezett, semmi baja, csak itt van egy kis kar-
cznlása, — tette hozzá derült mosolylyal s a fejére mu
tatott. A tábornok összeránczolta a homlokát, elfordult 
és tovább ment. 

— Istenem, micsoda naivság! — mondotta bosszú
san, miután pár lépést tett előre. 

Neszviczkij hahotázva ölelte meg Andrej herczeget, 
de Bolkonszkij még jobban elsáppadt, bosszús arcz-
kifejezéssel ellökte őt magától és Zserkovhoz fordult. A z 
az ideges ingerültség, a melyet Macknak a látása, a 
megveretéséről szóló hír, s a czár hadseregére vára
kozó sors gondolata ébresztett benne, abban jutott kitö
résre, hogy megharagudott Zserkov esetlen tréfája 
miatt. 

— Ha ön, tisztelt uram, — szólalt meg átható han
gon, valamelyest remegő állal, — bohócz akar lenni, eb
ben én önt meg nem akadályozhatom, de ezennel kije
lentem, hogy ha még egyszer az én jelenlétemben mó
kázni merészkedik, majd megtanítom rá, hogy' viselje 
magát. 

Neszviczkij és Zserkov annyira elcsodálkoztak ezen 
a kirohanáson, hogy tágra nyitott szemekkel és szótlanul 
bámultak Bolkonszkijra. 

— Hát mi van abbban, hiszen csak gratuláltam, — 
mondotta Zserkov. 

— Én nem tréfálok önnel; legyen szíves hallgatni! 
— kiáltott rá Bolkonszkij, s kézen fogva Neszviczkijt, el
ment Zserkov mellől, a ki nem tudta, mit feleljen. 

— De hát mi lelt pajtás? — szólt Neszviczkij csil
lapítótag. 

— Hogy-hogy' mi? — szólalt meg Andrej herczeg, 
s izgatottságában megállt. — De hát gondold meg, vájjon 
mik vagyunk mi, vagy tisztek vagyunk, a kik a czárt 
és a hazát szolgáljuk s a közös sikeren örülünk és a 
közös kudarczon szomorkodunk, vagy pedig lakájok, a 
kiknek semmi közük sincs a gazdáik dolgaihoz. Negyven
ezer ember elpusztult, a velünk szövetséges hadsereg 
megsemmisült, és önök még tréfálkozni tudnak, — mon
dotta, mintegy ezzel a franczia mondással is támogatni 
akarván a véleményét. — Ez még megbocsátható egy 



IV. 

A pavlogradi huszárezred két mérföldnyire állott 
Braunautól. A z a század, a melyben Rosztov Nikolaj 
mint hadapród szolgált, Salzeneck német faluba volt be
kvártélyozva. A századparancsnok, Deniszov százados 
számára, a ki az egész lovas hadosztályban Deniszov 
Vaszjka név alatt volt ösmeretes, a legjobb lakást je
lölték ki a faluban. Rosztov hadapród azóta, hogy az 
ezredet Lengyelországban utóiérte, együtt lakott a szá
zadparancsnokkal. 

Október 6-án, ugyanazon a napon, melyen a főhadi
szálláson Mack veresége hírére fenekestül felfordult min
den, a század törzsében nyugodtan folyt tovább a tábori 
élet. Deniszov, a ki egész éjjel kártyázott és veszített, 
még nem volt otthon, mikor Rosztov kora reggel már 
visszatért volt a takarmányszerzésről. Rosztov hadapród 
egyenruhában odalovagolt a lépcsőhöz, megrántotta a 
lovát, fiatalosan hajlékony mozdulattal kihúzta a lábát a 
kengyelből, mintha csak nem birt volna a lovától meg
válni, egy darabig állva maradt a kengyelben, végre le
ugrott és odahívta a legényét. 

— Áá, Bondarenko, lelkem, — szólt oda a huszár
nak, a ki hanyatt-homlok rohant a lova felé. — Jártasd 
csak meg pajtás, — szólott azzal a bizalmas és vidám 
gyöngédséggel, a melylyel a jónevelésű fiatal emberek, 
mikor boldogok, mindenkivel érintkezni szoktak. 

— Igenis, kegyelmes uram, — felelt a kisorosz m 
szár s vidáman megrázta a fejét. 

— Vigyázz ám rá s jártasd meg jól. 
Egy másik huszár is odarohant a lóhoz, de Honda-

olyan haszontalan gyerkőcznek, mint az az úr ott, a kit 
ön barátjául fogadott, de önnek, önnek nem. Így csak 
gyerköczök mulathatnak, — tette hozzá Andrej herczeg 
oroszul, franczia kiejtéssel ejtvén ki ezt a szót, mert 
észrevette, hogy Zserkov is meghallhatja. Várt: nem 
felel-e valamit a zászlótartó. De a zászlótartó elfordult 
és eltávozott a folyosóról. 



renko már átvette volt a kantárszárakat. Nyilvánvaló 
volt, hogy a hadapród nem igen fukarkodott a borravaló
val s hogy előnyös volt neki szolgálni. Rosztov megsi
mogatta a lova nyakát, majd a farát és megállott a 
lépcsőn. 

„Pompás! Ez lesz aztán a ló!" — mondotta magá
ban mosolyogva s kardját a kezébe fogva, és sarkan
tyúit pengetve, fölszaladt a lépcsőn. A német gazda, a 
testén ujjas, hálósipka a fején, kezében az a villa, a 
melylyel a trágyát hajigálta, kikukkant a tehénistállóból. 
A mint Rosztovot megpillantotta legott földerült az 
arcza, vidáman mosolyogva és hunyorgatva ismétel
gette: „Jó reggelt, jó reggelt!" — nyilván örömét lelvén 
abban, hogy a fiatal embert üdvözölheti. 

— Már munkában!—mondotta Rosztov ugyanazzal 
a bizalmas és örömteljes mosolylyal, mely élénk arczá
rói egy pillanatra se tűnt el. — Éljenek az osztrákok! Él
jenek az oroszok! Hurrá Alexander császár! — fordult 
oda a némethez, s többször ismételte ezeket szavakat, 
melyeket a német gazdától oly sokszor hallott. A német 
elmosolyodott, egészen előkerült a tehénistálló ajtaja mö
gül, lekapta a sipkáját, s a feje fölött lengetve, elkiáltotta 
magát: 

— És éljen az egész világ! 
Rosztov is megcsóválta a sapkáját a feje fölött, mint 

a német, és mosolyogva kiáltotta: „v ivá t az egész v i 
lág!" Bár sem a németnek, a ki a tchénistállóját takarí
totta, se Rosztovnak, a ki most jött vissza egy szekér 
szénával, semmi különös oka sem volt az örömre, minda-
ketten boldog elragadtatással és testvéri szeretettel néz
tek egymásra, a kölcsönös szeretet jeléül bólogattak egy
másnak s mosolyogva mentek szét, a német az istállóba, 
Rosztov pedig a szobájába, a melyben együtt lakot De-
niszovval. 

— Hol a gazda, — kérdezte Lavruskától, Dcniszov 
legényétől, a kit az egész ezredben nagy kópénak ös-
mertek. 

— Az este óta nem volt itthon. Nyilván megint el
úszott, — felelt Lavruska. — ösmerem én már, a mikor 
nyer, későn jön haza, hogy eldicsekedjék vele. de ha még 



reggel sincs itthon, ez annyit tesz, hogy elúszott — és 
bosszúsan kerül haza. Parancsol kávét? 

— Ide vele, ide vele. 
T íz perez múlva Lavruska behozta a kávét. 
— Most jön! — mondotta. — No most baj lesz. 
Rosztov kipillantott az ablakon és meglátta a haza

térő Deniszovot. Deniszov pirosarczú, csillogó fekete 
szemű, bozontos fekete bajuszú és hajú alacsony em
berke volt. Kigombolt mente, ránezos, bő bugyogó volt 
rajta, a tarkóján meg gyűrött huszársipka fityegett. Sö
téten, lehorgasztott fejjel közeledett a lépcső felé. 

— Lavvuska, — kiáltott föl hangosan és bosszúsan, 
nem tudván az r-ret kimondani. — Vedd el hát, te mafla! 

— Hiszen veszem már, — felelt Lavruska. 
— Áá! T e máv fönn vagy, — szólott Deniszov 

szobába lépve. 
— Már régen, — felelt Rosztov, — már szénáéif 

is voltam, és Fraulein Mathild-ot is láttam. 
— No lám, én meg elúsztam az este, pajtás, 

a vízbefojtott kutya, — kiáltott föl Deniszov. — Ily 
malheuv, de ilyen malheuv! . . . A mint elmentél, végj 
volt. Hé, teát ide. 

Deniszov összeránczolta a homlokát, majd vic 
rogva kimutatta erőteljes, kurta fogsorát, s mindkét 
zenek rövid ujjaival elkezdte fölborzolni sűrű, kóczos I 
kete haját. 

— A z övdög is vitt el ahhoz a Patkányhoz — (ei 
egy tisztnek volt a csúfneve), mondotta, miközben mini 
két kezével megdörzsölte az arczát és a homlokát. 
Képzeld csak, egyetlen, de egyetlen valamivé való ki 
tyát sem adott. — Deniszov fogta s a markába szorítod 
az égő pipát, melyet a legénye nyújtott oda neki, s verni 
vele a padlót, miközben kiszórta belőle a tüzet és t o v i l 
kiabált. 

— Dupla vagy semmi, dupla vagy semmi! 
Még jobban szétszórta a tüzet, összetörte a 

és elhajította. Azután elhallgatott s csillogó, fekete | 
mével egyszerre vidáman ránézett Rosztovra. 

— Legalább asszonyok lettek volna. De ott azl 



son kívül — igazán nem lehet egyebet tenni. Báv máv 
veszekednénk mielőbb . . . 

V — Hé, ki van ott? — fordult az ajtó felé, nagy csiz
mák lépteit, sarkantyúpengést és tiszteletteljes torok
köszörülést hallván. 
f — Az őrmester! — jelentette Lavruska. Deniszov 

még jobban összeránczolta a homlokát. 
— Utálatos, — dörmögte s odalökött egy erszényt, 

a melyben néhány arany csengett. — Vosztov, olvasd 
meg lelkem, mennyi mavadt, aztán dugd az evszényt a 
pávnám alá, — mondotta s kiment az őrmesterhez. 

Rosztov fogta a pénzt és gépiesen szétválasztva 
és csomókba rakva a régi és az új aranyakat, elkezdte 
olvasni őket. 

I — Áá! Telyanin! Adj' Isten! Ugyan megkoppasz-
tottak az este, — hallatszott Deniszov hangja a szomszéd 
szobából. 

- Kinél? — Bykovnál, a Patkánynál? . . . — Tud-
J k dőre, — mondotta egy vékonyka hang, s belépett 

a szobába Telyanin hadnagy, egy ugyanabból a század
ból való, alacsonytermetü tiszt. 

Rosztov a párna alá rejtette az erszényt és megszo
rította a tisztnek izzadt kis kezét. Telyanint a hadjárat 
elótt helyezték el valamiért a testőrségtől. A z ezrednél 
nagyon jól viselte magát, de azért nem szerették és külö
nösen Rosztov nem tudta legyőzni és palástolni iránta 
való teljesen indokolatlan ellenszenvét. 

— Nos, fiatal ember, — hogy viseli magát az én 
Gracsikom? — kérdezte (üracsik egy csikó volt, melyet 
Telyanin adott el Rosztovnak). A hadnagy soha se né
zett a szemébe annak, a kivel beszélt; folyton egyik 
tárgyról a másikra ugráltak a szemei. — Láttam, épp az 
imént jött haza rajta . . . 

— Igen, szó sincs róla, jó ló, — felelt Rosztov, bár 
700 rubelt adott érte, s bizony felényit sem ért meg. — 
Csak mintha a bal első lábára . . . sántítana — tette 
nozzá. 

— Tán meghasadt a patája! Ez semmi. Majd én 
megtanítom, megmutatom, hogy' kell szegelni. 

— Jó. mutassa meg. kérem, — mondotta Rosztov. 



— Megmutatom, persze meg, hisz' ez nem titok. De 
hígye meg, hálás lesz még nekem ezért a lóért. 

— Majd tüstént elővezettetem, — szólott Rosztov, 
meg akarván szabadulni Telyanintól és kiment, hogy a 
lovát elővezettesse. 

Deniszov, pipával a szájában, ott kuporgott az elő
szoba küszöbén az őrmesterrel, a ki jelentést tett neki 
valamiről. Mikor Rosztovot megpillantotta, összeránczolta 
a homlokát s a válla fölött hüvelykujjával a szoba íeié 
mutatva, a melyben Telyanin volt, undorral megráz
kódott. 

• — Jaj, de ki nem állhatom azt a ficzkót, — rnooJ 
dotta, nem törődve azzal, hogy az őrmester is ott vaqfe 

Rosztov vállat vont, mintha csak azt mondta volna: ! 
„Én sem, de hát mitévő legyek!" — s miután intézkej 
dett, visszatért Telyaninhoz. 

Telyanin éppen olyan lomhán ült ott, mint a hogy' 
Rosztov hagyta, s kis fehér kezeit dörzsölgette. 

„Vannak ilyen kiállhatatlan pofák", — gondolta ma 
gában Rosztov, mikor a szobába lépett. 

— Nos, intézkedett, hogy a lovát elővezessék? J 
kérdezte Telyanin, miközben fölkelt és közönyösen km 
rülnézett. 

— Igen. 
— Akkor hát gyerünk ki mi is. Én csak azért ja 

tem, hogy Deniszovtól a tegnapi parancsot megtudjad 
Megkapta, Deniszov? 

— Még nem. Hova mennek? 
— Meg akarom tanítani ezt a fiatal embert, h< 

kell lovat patkolni, — mondotta Telyanin. 
Kimentek a lépcsőre s onnan az istállóba. A 

nagy megmutatta, hogy' kell szegelni és elment haza. 
Mikor Rosztov visszatért, egy palaczk pálinka 

egy kolbász állott az asztalon. Deniszov ott ült az a: 
mellett és serczegett a tolla a papíroson. Sötéten n 
Rosztov arczába. 

— Neki írok, — mondotta. Tollal a kezében 
nyökölt az asztalra, és nyilván örülvén az alkalom 
hogy szaporán elmondhatja mindazt, a mit írni 
elreczitálta Rosztovnak az egész levelet. — Látod j* 



r-mondotta. — Mi alszunk, a míg nem szevetiink, a pov 
gycvmekci vagyunk... de a mint szevetsz, Isten vagy, 
tiszta vagy, mint a tevemtés első napján . . . Hát az me-

- gint kicsoda? Kcvgcsd a pokolba. Nem évek vá! — kiál
tott rá L a v r u s k á i a , a ki minden mcgszeppenés nélkül lé
pett oda hozza. 

2, — Hát ki volna. Százados úr maga rendelte ide. 
Az őrmester j ö t t el a pénzért. 

Deniszov összcránczolta a homlokát, akart valamit 
kiáltani, de jobbnak látta hallgatni. 

F — Utálatos egy dolog, — mormogta magában. — 
Mennyi pénz. mavadt ott az evszényben? — kérdezte 
Rosztovtól. 

i — Hét új és három régi. 
jl — Oh, de utálatos! Nos, mit állsz itt te madáv-

ijesztö, küldd be hát az övmestevt! — kiáltott Lavrus-
kára. 

„ — Kérlek, Deniszov, végy az én pénzemből, lásd, 
nekem van, — szólott Rosztov elpirulva. 

| — Nem szevetek az alávendcltjeimtől venni, nem 
szivetek, — dünnyögte Deniszov. 

— De ha tőlem, mint bajtársadtól nem fogadsz el 
pénzt, ezzel megbántasz ám nagyon. Igazán mondom, 
nekem van, — ismételte Rosztov. 

— Nem kell, ha mondom. — És Deniszov odament 
az ágyhoz, hogy a párna alól elővegye az erszényt. 

— Hova tetted, Vosztov? 
— Az alsó párna alá. 
— De nincs ott! — Deniszov mind a két párnát 

ledobta a földre. Az erszény nem volt ott. — Mi a 
csuda ez! 

— Megállj, tán leejtetted, — szólott Rosztov, s 
egyenkint fölszedte és megrázta mind a két párnát. Fogta 
és lerázta a takarót is. Az erszény nem volt sehol. 

— Talán csak nem felejtettem el? Nem, még fur
csának találtam, hogy te, mintha csak kincset dugnál a 
fejed alá, — mondotta Rosztov. — Én odatettem az 
erszényt. De hát hol van? — fordult oda Lavruskához. 

— Én benn se voltam. A hová tették, ott kell lenni. 
— De ha nincs. 

Tolsztoj: Háború és bekc. I. 13 



— Mevt mindent csak úgy odahánynak, aztán meg
feledkeznek vóla. Jó lesz a zsebeket is megnézni. 

— Nem, ha nem gondoltam volna a kincsre, — 
szólott Rosztov, — de tisztán emlékszem, hogy oda
tettem. 

Lavruska föltúrta az egész ágyat, alája is, az ászt 
alá is benézett, összehányta az egész szobát, majd 
szoba közepén megállt. Deniszov szótalanul követte 
Lavruska mozdulatait és mikor Lavruska csodálkozva 
megrázta a kezét, azt mondván, hogy nincs sehol, 
I>i Hántott Rosztovra. 

— Vosztov, ne gyevekesked . . . 
Rosztov magán érezvén Deniszov tekintetét, föl

emelte a szemeit, de legott lesütötte őket. Minden vi 
mely addig valahol a gégéje alatt volt elzárva, az 
czába és a szemeibe tolult. Alig bírt lélekzetet venni. 

— A szobában pedig a hadnagy úron és magukfl 
kívül nem volt senki. Itt kell hát lenni valahol, — mo 
dotta Lavruska. 

— Nos hát, te övdöngős ficzkó, mozogj, kevesd, 
kiáltott föl egyszerre Deniszov bíborpirosra vált ar< 
czal és fenyegető mozdulattal rávetette magát a le 
nyére. — Nekem meglegyen az az evszény, mevt 
csukatlak! Mindnyájotokat lecsukatlak! 

Rosztov még egy pillantást vetett Deniszovra, 
kezdett begombolkozni, felcsatolta a kardját s a fejé 
csapta a sipkáját. 

— Azt mondom neked, hogy elökevüljön az az 
szény, — ordított Deniszov, s megrázván a legény vá 
odaszorította őt a falhoz. 

— Deniszov, ne bántsd; én már tudom, ki vitte 
— szólott Rosztov az ajtó felé indulva, a nélkül, ho 
a tekintetét fölemelte volna. 

Deniszov megállt, eltűnődött és nyilván megér 
azt, a mire Rosztov czélzott, megfogta a kezét. 

— Badavság! — kiáltott föl úgy, hogy a nya. 
és a homlokán, mint a kötél, oly vastagra dagad 
az erei. 

— Elment az eszed, ha mondom, ezt én nem 



fedhetem meg. Az evszénynek itt kell lenni, megnyúzom 
ezt a gazembevt, és itt is lesz. 

y — Én tudom, ki vitte el, — ismételte Rosztov re
megő hangon és az ajtóhoz ment. 

i — Én meg azt mondom neked, ezt meg ne mevé-
szeld tenni, — ordított Deniszov a hadapródra rontva, 
hogy öt föltartóztassa. De Rosztov kitépte a kezeiből a 
kezét, és olyan dühvel, mintha Deniszov legnagyobb 
ellensége lett volna, egyenesen és határozottan ráme
resztette a szemeit. 

— Tudod-e, hogy mit beszélsz? — kérdezte resz
kető hangon — kívülem senki sem volt a szobában. 
Következésképpen, ha nem az, akkor . . . 

Nem tudta befejezni és kirohant a szobából. 
— Eh, vigyen el az övdög téged is, meg mindenkit, 

- ezek voltak az utolsó szavak, a melyeket Rosztov 
hallott. 

Rosztov elment Telyanin lakására. 
— A gazdám nincs itthon, a törzskarhoz ment, — 

mondotta neki Telyanin legénye. — Történt talán valami? 
- tette hozzá a legény, a kit meglepett a hadapród fel
dúlt ábrázata. 

— Nem, semmi. 
— Csak valamicskével előbb tetszett volna jönni, 

- szólott a legény. 
A törzskar három versztnyire volt Salzenecktől. 

Rosztov nem ment haza, hanem felülvén a lovára, el
lovagolt a törzskarhoz. Abban a faluban, melyben a 
tőrzskar állomásozott, volt egy fogadó, a melybe a tisz
tek járni szoktak; a lépcső előtt megpillantotta Telyanin 

'lovát. 
A fogadó második szobájában ott ült a hadnagy 

egy tál sültkolbász és egy palaczk bor mellett. 
— Öh, ön is itt van, fiatal ember, — mondotta 

mosolyogva és magasan felhúzta a szemöldökét. 
— Igen, — szólott Rosztov, mintha nagy megeről

tetésébe került volna ezt az egy szót is kimondania, és 
odaült a szomszéd asztalhoz. 

Mind a ketten hallgattak; még két német és egy 
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orosz tiszt ült a szobában. Mindannyian hallgattak ét 
nem hallatszott más, mint az evőeszközök csörönipölést 
és a hadnagy csámcsogása. Mikor Telyanin a reggelűét 
befejezte, egy kettős erszényt vett ki a zsebéből, f(f 
felé hajlott kis fehér ujjaival félrehúzta róla a gyűri 
elővett egy aranyat s a szemöldökeit felhúzva, odaadta 
a pinczérnek. 

— Csak kérem, szaporán, — mondotta. 
A z arany új volt. Rosztov fölállt és odalé 

Telyaninhoz. 

— Legyen szíves, mutassa azt az erszényt, -1 
mondotta halk, alig hallható hangon. 

Telyanin révedező szemekkel, de még mindig fór| 
húzott szemöldökkel odaadta neki az erszényt. 

— Igen, szép kis e r szény . . . I g e n . . . i gen . . . 
mondotta s egyszerre elsápadt. — Nézze csak meg 
fiatal ember, — tette hozzá. 

Rosztov a kezébe vette az erszényt, s hol ezt, bd| 
a benne lévő pénzt, hol Telyanint nézte. A hadna, 
szokása szerint körülnézett, s egyszerre, mintha 
nően fölvidult volna. 

— Majd ha Bécsben leszünk, otthagyom az egész 
de itt, ezekben a mocskos fészkekben azt se tudja | 
ember, mit kezdjen vele, — mondotta — no adja 
fiatal ember, menni akarok. 

Rosztov hallgatott. 

— Hát maga miért jött? Szintén reggelizni! Jóin, 
ják ám itt az embert, — folytatta Telyanin. — Adja | 
ide. — Kinyújtotta a kezét az erszény után. Rosz 
eleresztette. Telyanin fogta az erszényt, s kezdte t 
ereszteni a lovagló-nadrágja zsebébe, miközben a sz 
öldökei hanyagul felszöktek, az ajkai könnyedén kii 
tak, mintha csak azt mondták volna: „Igen, igen, az 
bembe teszem az erszényemet, ez roppant egyszerű) 
log, a mihez senkinek semmi köze". 

— Nos. mi az, fiatal ember? — mondotta s \ 
sóhajtván, fölrántott szemöldökei alól egyenesen Rc 
szemei közé nézett. És a villamos szikra gyorsasa 
a szemeknek valami szikrája czikázott ide s tova 



HÍM és Rosztov szemei közt, a mi alig tartott egy pillanat
nál tovább. 

I — Jöjjön ide, — mondotta Rosztov és megfogta 
TELYANIN kezét. Szinte odarántotta őt az ablakhoz. — 
Ez A pénz Deniszové, ön tőle l op t a . . . — suttogta a 

— Micsoda?. . . M i c s o d a ? . . . Hogy ' merészel? 
MICSODA?... — szólott Telyanin. De ezek a szavak ÚGY 
HANGZOTTAL;, mint valami panaszos, kétségbeesett fölkiál
tás, MELY bocsánatért rimánkodik. Alig hogy Rosztov ezt 
A HANGOT meghallotta, legördült a szívéről a kétség nehéz 
köve. Megörült és ugyanabban a pillanatban megsaj
nálta EZT az előtte álló szerencsétlen embert, de most 
már A végére kellett járnia a megkezdett dolognak. 

— Isten tudja, mit gondolnak majd itt a többiek, — 
MORMOGTA Telyanin, fogta a sipkáját s bement egy üres 
KIS szobába, — ezt tisztába kell hoznunk . . . 

, — Én ezt tudom és be is bizonyítom, — szólott 
ROSZTOV. 

— Én . . . 
Telyanin rémült és sápadt arczának minden izma 

ELKEZDETT remegni; a szemei is folyton révedeztek, de 
VALAHOL mélyen lenn, a nélkül, hogy Rosztov arczáig 
EMELKEDTEK volna és egyszerre halk szipogás hallatszott. 

— Gróf! . . . ne tegyen tönkre egy fiatal ember t . . . 
IME, ITT az a szerencsétlen pénz, f o g j a . . . — Odalökte 
a PÉNZT az asztalra. — Nekem öreg apám, édes anyám 
van!... 

Rosztov, kitérvén Telyanin tekintete elől, fogta a 
PÉNZT és szó nélkül kiment a szobából. De az ajtóban 
MEGÁLLT és visszafordult. 

— Istenem, — mondotta könnybe lábadt szemekkel, 
— hogy' tudott ilyesmit tenni? 

— Gróf, — szólott Telyanin, s közeledni kezdett 
HOZZÁ. 

— Ne nyúljon hozzám, — mondotta Rosztov félre
HÚZÓDVA. — Ha szüksége van rá, ám vegye vissza ezt 
a pénzt. — Odalökte neki az erszényt és kisietett a 
FOGADÓBÓL. 



Ugyanaznap este Deniszov lakásán a század tisztid 
élénken vitatkoztak. 

— Én csak azt mondom Rosztov, hogy önnek bo
csánatot kell kérnie az ezredparancsnoktól, — szólott í j 
rikítóvörös, izgatott Rosztovhoz fordniva egy dereshajú, 
bozontos bajuszú és ránczos arczú, magas termetű törzs
kari százados. — Kirszten törzskari századost valami be-
csületbeli ügy miatt háromszor lefokozták, s mind a há-
romszor megint fölvergődött. 

— Én nem tűröm el senkitől, hogy engem ha: 
sággal vádoljon! — kiáltott föl Rosztov. — ö 
mondta nekem, hogy hazudom, én meg azt vágtam vis 
hogy ö hazudik. S e mellett meg is maradok. Mindi 
nap rapportra rendelhet, le is csukathat, de arra st 
se fog rákényszeríteni, hogy bocsánatot kérjek t 
mert ha ö, mint ezredparancsnok magához méltatlan 
tartja azt, hogy nekem elégtételt adjon, akkor . . . 

— De megálljon hát batyuska, hallgasson rám, 
vágott közbe a törzskari kapitány mély basszus hi 
ján, s nyugodtan pödörgette hosszú bajuszát. — ön 
bajtársáról több tiszt jelenlétében azt állítja az ezi 
parancsnok előtt, hogy lopo t t . . . 

— Arról már én nem tehetek, hogy ez. a beszélg 
tisztek jelenlétében folyt. Lehet, hogy előttük nem 
lett volna beszélnem, de én nem vagyok diplomata. Azt 
is lettem huszár, mert azt hittem, hogy itt nincs az en 
bérnek szüksége semmiféle körmönfontságra, ő meg<] 
mondja nekem, hogy hazudom. . . ám akkor adjon 
elégtételt. 

— Ez mind szép és jó, azt senki se gondolja, hója 
ön gyáva, de nem is erről van most szó. Kérdezze csakI 
meg Deniszovot, hallott-e ilyet valaha, hogy egy had 
apród elégtételt kért volna az ezeredesétől? 

Deniszov az ajkába harapva, sötét ábrázattal h l 
gatta a vitát, s szemlátomást semmi kedve se volt bele-1 



elegyedni. A törzskari kapitány kérdésérc tagadólag 
rázta a fejét. 

— ön tisztek előtt beszélt az ezredparancsnoknak 
erről a becstelcnségről, — folytatta a törzskari százados. 
- Bogdanycs (Bogdanycsnak hívták az ezredparancs
nokot) önt észre akarta téríteni. 

— Dehogy' is akart észre téríteni, egyszerűen azt 
állította, hogy nem mondok igazat. 

— Nos igen, ön meg mindenféle badarságot össze
hadart néki, s ezért kell bocsánatot kérnie tőle. 

— Nincs eset rá! — kiáltott föl Rosztov. 
— Ezt nem hittem volna önről, — mondotta a törzs

kari kapitány komolyan és szigorúan. — ö n nem akar 
bocsánatot kérni, pedig batyuska, nemcsak öt, hanem az 
egész ezredet, bennünket valamennyiünket megbántott. 
A dolog úgy áll, hogy önnek tanácsot kellett volna kér
nie az iránt, hogy ebben az ügyben mitévő legyen; e he
lyett azonban fogta magát s elkezdett sápítozni a tisztek 
előtt. Mitévő legyen most az ezredparancsnok? Törvény 
elé állítsa az illető tisztet és meggyalázza az egész ezre
det? Egyetlen semmirekellő miatt szégyent hozzon az 
egész ezredre? Önnek tán ez a nézete? De a miénk nem 
az. És Bogdanycs derék ember, egyszerűen megmondta 
önnek, hogy nem mond igazat. Kellemetlen dolog, de ki 
tehet róla, batyuska, ön maga mászott bele. Es most, 
mikor az egész dolgot el akarják simítani, ön puszta föl-
fuvalkodottságból nem akar bocsánatot kérni, hanem min
dent el akar mondani, ö n sértve érzi magát az által, hogy 
kihallgatásra rendelik, s hogy bocsánatot kellene kérnie 
egy becsületes, régi tiszttől! Már akármilyen ember volna 
is Bogdanycs, mégis csak becsületes, bátor, régi tiszt; 
őn tehát sértve érzi magát, de az ezredet meggyalázni, 
az önnek semmi? — A törzskari kapitány hangja elkez
dett remegni. — Ön még nagyon rövid ideje van az ez
rednél, aztán meg ma itt van, holnap elteszik valahová 
segédtisztecskénck, bánja is ön, ha majd azt mondogat
ják: „A pavlogradiak közt tolvajok vaunak!" De nekünk 
nem mindegy! Ugy-e , Deniszov? Ugy-e , hogy nem 
mindegy? 



Deniszov még mindig hallgatott és meg se mocz-
czant, csak olykor nézett rá csillogó, fekete szemeivel 
Rosztovra. 

— önnek drága az ön felfuvalkodottsága, s nem 
akarózik bocsánatot kérni, — folytatta a törzskari kapi-
tény, — nekünk öregeknek pedig, a kik itt nőttünk föl, j 
s ha Isten is úgy akarja, itt is fogunk meghalni, az ezred
ben, nekünk pedig az ezred becsülete drága, s ezt Bogda-
nycs is tudja. De mennyire drága, batyuska! Ez pedig^ 
nem szép, nem szép! Sértve érzi-e magát általa, vágyj 
sem, az nekem tökéletesen mindegy, én azért a tiszta\ 
igazságot mindig kimondom. Nem szép! 

S a törzskari százados fölkelt és elfordult Rosz-
tovtól. 

— Igaza van, az övdögbe is! — kiáltott Dcniszon 
felugorva. — Nos, Vosztov, nos! 

Rosztov hol pirulva, hol sápadtan nézett egyik tisz 
ről a másikra. 

— Nem, uraim, n e m . . . ne higyjék a z t . . . én telje 
sen értem, hiába gondolkodnak úgy én rólam . . . én, 
nekem i s . . . én is csak adok az ezred becsületére.-
hogy mennyit? Azt majd tettel bizonyítom be, én is é l 
zem a zászló becsületét, . . . szóval hát igaz, bűnös val 
g y o k ! . . . — Könnyek csillogtak a szemében. — BíinősJ 
nagyon bűnös vagyok! Nos hát, mit kívánnak még?, 

— Ez már beszéd, gróf, — kiáltott föl a törzskJ 
kapitány, feléje fordulva, és nagy kezével megverj 
gette a vállát. 

— Mondom néked, — kiáltotta Deniszov, - pom-j 
pás egy fiú. 

— így már jól van, gróf, — ismételte a törzskai 
kapitány, mintegy a czímével akarván öt a vallomásí 
ért megtisztelni. — Menjen és kérjen bocsánatot, kegyej 
mes uram, úgy, úgy. 

— Uraim, mindent megteszek, senki tőlem egy 
szót se hall többet, — szólott Rosztov könyörgő hang 
— de bocsánatot nem kérhetek, Istenemre nem kérne 
Már hogy kunyorálhatnék bocsánatot, akár egy 
gyerek! 



Deniszov elmosolyodott. 
I — Annál rosszabb önre. Bogdanycs bosszúálló em

ber, maid megadja még az árát a makacsságának, — szó
lott Kirszten. 

I ' — Istenemre mondom, ez nem makacsság! Meg se 
mondhatom, hogy mit érzek, meg se mondhatom. 

E — Am legyen, — mondotta a törzskari kapitány. — 
Nos, és az a semmirekellő, hová lett? — kérdezte Deni-
ttovtól. 

F — Beteget jelentett, és holnap a pavancs szevint ki-
závjuk, — felelt Deniszov. 

— Betegség is ám ez, másként lehetetlen volna 
megmagyarázni, — jegyezte meg a törzskari kapitány. 

— Akáv betegség, akáv nem, de szemem elé ne ke-
viiljön többé, — mevt megölöm, — ordította Deniszov 
vérszomjasán. 

Belépett a szobába Zserkov. 
[ | — Hát te hogy' kerülsz ide? — fordultak hozzá a 

tisztek mind. 
— Urak, indulunk. Mack egész hadseregével együtt 

megadta magát. 
— Hazudsz! 

I* — Magam láttam. > 

— Hogyan? Magát Mackót láttad? Testestől, lel
kestől? 

— Indulás! Indulás! Egy palaczkot neki ezért az 
újságért. Hogy' kerültél ide? 

— Megint kitettek az ezredhez, a miatt az ördön
gös Maek miatt. Egy osztrák tábornok panaszt tett elle
nem. Gratuláltam neki, a miért Mack visszakerült . . . De 
Rosztov, hát téged mi lelt, akár csak gőzfürdőből jönnél? 

— Bajtárs, mi már második napja, ugyancsak benne 
vagyunk a csávában. 

Bejött az ezred segédtisztje és megerősítette a 
Zserkov által hozott hírt. Másnapra ki volt adva a pa
rancs az indulásra. 

— Indulás, urak! 
— No, hála Istennek, úgy is eleget rostokoltunk már. 



VI. 

Kutuzov visszavonult Bécs felé, s úgy az Inn fo
lyón, (Braunaunál) mint a Traun folyón (Lincznél) föl
égette maga után a hidakat. A z orosz sereg október 
23-án kelt át az Enns folyón. Délben a híd mindkét olda
lán orosz szekerek, tüzérség és hadoszlopok vonultak 
keresztül Ems városán. Langyos, esős őszi nap volt 
A z a tágas kilátás, mely a hidat fedező orosz ütegek által I 
elfoglalt dombról nyílt, majd hirtelen a ferde eső szürkés! 
függönyébe burkolózott, majd ismét földerült, mintha csak 
fénymázzal lettek volna bevonva, messziről és tisz-l 
tán láthatókká lettek a tárgyak a csillogó napfénybea j 
A domb lábánál fehér házaival, vörös tetőivel, templc-i 
mával és hídjával, melynek mindkét oldalán szorongva] 
hömpölyögtek tova az orosz csapatok nagy tömegei, kis j 
városka látszott. A Duna kanyarulatánál hajók látszot-j 
tak, meg egy sziget, rajta kastély és park, melyet ij 
Dunába torkolló Enns habjai locsoltak, látszott továbbá i j 
Duna sziklás és fenyvesekkel elborított balpartja, zöld j 
hegyekkel és kékcllő völgyekkel. Látszottak végre egjr 
zárdának a szinte érintetlen fenyő-őserdőből ég felé nyű 
tornyai, és messze elől, az Enns túlsó partján egy hegyal 
az ellenség lovas járőrei. 

A z ágyúk előtt, egy segédtiszt társaságában, 
tábornok, a hátvéd parancsnoka állott a dombon és Iái 
csövével a terepet tanulmányozta. Valamivel hátrább e| 
ágyúmozdony hátsó részén ott ült Neszviczkij, a kit • 
főparancsnok vezényelt ki a hátvédhez. A z a kozák, ajj 
Neszviczkijt kísérte, átnyújtott neki egy tarisznyát és egy 
palaczkot, s Neszviczkij pástétommal és valódi dupla 
köménypálinkával vendégelte meg tiszttársait. A tiszten 
ki térdre ereszkedve, ki pedig törökösen ülve a nedvd 
füvön, örömmel gyűltek össze körülötte. 

— Nem is volt ám olyan bolond az az osztrák her-
czeg, a ki ott azt a kastélyt építtette. Pompás egy heh. 
De hát önök mért nem látnak hozzá? — szólott Nesw 
viczkij. 

— Nagyon szépen köszönöm, herczeg, — felelt • 
egyik tiszt, a kinek örömet szerzett, hogy egy ilyen te-



kintélyes törzskari emberrel érintkezhetett. — Gyönyörfi 
egy hely. Mi közvetlenül a park mellett jöttünk el, két 
szarvast is láttunk, hát még az a palota milyen remek! 

I — Nézze csak, herczeg, — szólott a másik, a ki na
gyon szeretett volna még egy pástétomot venni, de res
tellte, s azért úgy tett, mintha a vidéket nézné, — nézze 
csak, ott a mi gyalogosaink már együtt vannak. Ott a ré
ten ni, a falu mögött, hárman czipelnek valamit. Megszáll
ják azt a kastélyt, — mondotta észrevehető megelége

l d . 
— Az is, az is helyes, — mondotta Neszviczkij. — 

De a mit én szeretnék, — tette hozzá, szép szájában egy 
falat pástétomot majszolva, — az az, hogy eljussunk oda 
ni. — Rámutatott a tornyos zárdára, mely a hegytetőn 
látszott. Elmosolyodott, a szemei összehúzódtak, majd 
ismét földerültek. — A z volna ám jó, uraim! 

A tisztek elmosolyodtak. 
— Legalább kissé ráijeszthetnénk az apáczákra. Azt 

mondják, hogy olaszok, és fiatalok is vannak köztük. K o 
molyan mondom, öt esztendőt is szívesen odaadnék az 
életemből! 

— Unják is magukat nyilván, — jegyezte meg mo
solyogva egyik bátrabb tiszt. 

E közben egy a kísérethez tartozó tiszt, a ki legelői 
állott, valamit mutatott a tábornoknak: a tábornok legott 
belenézett a látcsövébe. 

— Úgy van, csakugyan úgy van, — szólott a tábor
nok bosszúsan s a látcsövet a szemei előtt leeresztvén, 
vállat vont, — úgy van, összeütközés lesz az átkelésnél. 
De mit is késlekednek ott? 

A túlsó parton szabad szemmel is látható volt az 
ellenséges üteg, a melyből tejfehér füst szállott föl. A 
füst nyomában távoli dördülés hallatszott, és látni lehe
tett, a mint a mi csapataink sietve vonultak a híd felé. 

Neszviczkij nagyot fújva fölállott és mosolyogva 
odament a tábornokhoz. 

— Nem parancsol valamit enni, kegyelmes uram? 
— kérdezte. 

— Nem jól áll a dolog, — jegyezte meg a tábornok, 
a nélkül, hogy felelt volna neki, — a mieink megkéstek. 



— Ne menjek tán oda, kegyelmes uram? — kér
dezte Neszviczkij. 

— Bizony, csak menjen kérem, — szólott a tábor
nok, ismételvén azt, a mit egyszer már részletesen elmon
dott, — és mondja meg a huszároknak, hogy ők marad
janak utoljára, s a mint parancsoltam, égessék föl maguk I 
után a hidat, és vizsgálják meg még egyszer a hídon a 
robbantó anyagokat. 

— Igenis, — felelt Neszviczkij. 
Odahívta a kozákot a lovával, összeszedette a ta

risznyát és a palaczkot, és könnyedén nyeregbe vetettéi 
nehéz testét. 

— Benézek az apáczákhoz is, — szólt oda a tisz-j 
teknek, a kik mosolyogva néztek rá, és elindult a domb) 
alján kígyózó ösvényen. 

— Nos hát, kapitány, lássuk, mennyire visz, rajta!; 
— mondotta a tábornok a tüzérhez fordulva. — Mulas-J 
sanak egyet addig is. 

— Legénység az ágyúkhoz! — vezényelte a tiszt,! 
s a következő pillanatban az őrtüzek mellől vigan siettek| 
elő a tüzérek, és töltöttek. 

— Első szám! — hangzott a vezényszó. 
Nagyot szökött hátrafelé az első számú ágyú. Ér-I 

ezesen döngve szólalt meg, s a domb alján álló csapa-l 
taink feje fölött sivítva röppent el egy gránát és közelétei 
se jutván az ellenségnek, füstgomolylyal jelezte a helvetj 
a hol lecsapott és szétrobbant. 

Erre a hangra földerült a katonák és a tisztek arcza; 
fölkeltek valamennyien s elkezdték megfigyelni a mi ka-1 
tonáinknak és a közeledő ellenségnek egészen tisztán ki-
vehető mozdulatait. Ebben a pillanatban teljesen kibújt [ 
a felhők mögül a nap, s ennek az egyetlen lövésnek i | 
szép dördülése, s a ragyogó nap fénye, egy közös vidáaj 
és friss benyomássá olvadt össze. 

VII. 

eassassssl 



Neszviczkij herczeg. Mosolyogva nézett vissza a kozák
jára, a ki két vczctéklóval pár lépésnyire mögötte állott. 
Alig hogy Neszviczkij herczeg kissé előre akart törtetni, 
megint elkezdték szorongatni a katonák és a szekerek, 

I s odanyomták a korláthoz, úgy, hogy egyebet nem tehet-
vén, csak mosolygott. 

j — Hallod-e, czimbora! — szólt oda a kozák egy 
szekerész katonához, a ki nekiment a szekerével a kere
kekés a lovak körül szorongó gyalogságnak: — hallod-c! 
Nem hogy várnál egy cseppet: látod, hogy egy tábornok 
akar keresztüljutni melletted. 

De a szekerész ügyet sem vetve a „tábornok" 
szóra, rákiáltott az útjában álló katonákra: 

— Hé, földiek! Balra tartsatok, álljatok meg! 
De a földiek vállvetve tolongtak és panganétjaikkal 

összeakadva, mint egy sűrű tömeg hömpölyögtek keresz
tül a hídon. Neszviczkij herczeg, a mint a korláton ki
hajolva lepillantott, ott látta az Enns folyó sebesen za
jongó habjait, melyek tarajozva s a híd oszlopánál meg
torlódva űzték, hajtották egymást. A mint megint végig
nézett a hídon, nem látott egyebet, mint a katonáknak 
épp oly élénk és egyhangú sorait, vállrojtokat, behúzott 
csákókat, hornyukat, szuronyokat és hosszú fegyvere
ket, s a csákók alatt a széles csontú, beesett, és gond
talanul kimerült kifejezésü ábrázatokat, s a híd deszkáján 
széttiport, tapadó sárban tova mozgó lábakat. Olykor a 
katonák egyhangú hullámai közt, mint odalenn a hullá
mokban a szerteföcscsenő fehér hab, köpenyben és a 
katonákéitól teljesen elütő arczczal, keresztültörte magát 
egy-egy tiszt; olykor, mint a habok közt vergődő for
gács, elsuhant a hídon hömpölygő gyalogság közt egy 
gyalogos huszár, küldöncz vagy bennszülött; olykor, 
mint egy a folyó hátán úszó s minden oldalról körülvett 
gerenda, átdöczögött a hídon egy-egy jól megrakott és 
bőrökkel letakart tiszti- vagy század-szekér. 

— Akárcsak gát szakadt volna keresztül, — szólott 
a kozák és reménytelenül megállt. — Nos hát, sokan 
vagytok-e még ott? 

— Egy híján egy mellió! — felelt hunyorgatva, egy 



rongyos köpenybe öltözött víg katona, a ki ott ment el 
mellette; mögötte jött egy másik öreg baka. 

— Ha most úgy eszébe jutna (már mint az ellen
ségnek) a hidat alágyújtani, — mondotta az öreg baka 
sötéten, a bajtársához fordulva, — biz' elfeledkeznél va
karózni. — Ezzel tovább ment. Utána szekéren jött egy 
másik. 

— Hova az ördögbe dugták el a kapezákat? — szó
lott egy küldöncz, a ki futva sietett a szekér után és buz
gón turkált a saroglyájában. Ez is tovább ment a szekér
rel együtt. 

Ezek után jókedvű és nyilván berúgott katonák bal
lagtak. 

— Hogy ' lökdöste a kedves a puskatussal, éppen 
fogait . . . — szólott örömmel az egyik, magosán fc 
gyűrt köpenyben, s vadul hadonászva a kezeivel. 

— Már az igaz, hogy jó pipa, — felelt egy m 
kaczagva. — Ezek is eltűntek úgy, hogy Neszviczkij s 
se tudta meg, kinek verték ki a fogait és ki volt a; 
jó pipa. 

— Lám, hogy iparkodnak! Persze, ha kardra kerül 
dolog, azt hinné az ember, hogy valamennyiüket öss 
aprítanák, — jegyezte meg egy altiszt bosszúsan 
szemrehányó hangon. 

— Gyagyenka, a mint az a golyóbis elszállott m 
lettem, — mondotta a kaczagástól a lábán alig állva, ' 
nagyszájú katona, — szinte megdermedtem. Igazán, Istd 
uccse mondom, úgy megijedtem, hogy csuda! — erősM 
gette, mintha csak kérkedett volna az ijedtségével. 

Ez is elment. Utána egy szekér döczögött, a raen 
egészen másfajta volt, mint az eddigiek. Egy kétlovM 
német elöfogat volt, melyre mintha egy egész ház len 
volna fölrakva; az előfogathoz, melyet egy német hajtod 
egy szép, tarka tögyű hatalmas tehén volt odakötve. 1 
dunnákon egy gyereket szoptató nő, egy öreg asszony,! 
egy piros-pozsgás, egészséges, fiatal német leány kupor
gott. Nyilvánvaló volt, hogy ezeket a bujdosó lakosokat, 
valami különös engedélylyel bocsátották a katonásai 
közé. A katonák szemei mind az asszonyok felé fordul! 
tak, s mialatt a szekér lassan döczögve elhaladt mellet-1 



lik, a katonák megjegyzései mind arra a két asszonyra 
vonatkoztak. Minden arezon ott ült az erre a két asz-
szonyra vonatkozó becstelen gondolatok mosolya. 

— Lám, a német is hordja az irháját! 
K — Tán eladó a nialyuska, — szólott az utolsó szót 

hangsúlyozva egy másik katona s a némethez fordult, a 
tí lesütött szemekkel, nagy léptekkel, bosszúsan és ijed
ten ballagott tova. 

i. — Hogy' kiöltözött! Lám az Istenadta! 
— Lásd, Fedotov, neked is oda kéne állnod mel

léjük! 
— Láttátok, pajtás! 
— Hova, hova? — kérdezte egy almát majszoló 

gyalogos tiszt, a ki félig-meddig szintén elmosolyodott 
és rásandított a csinos leányra. A német behunyt sze
mekkel mondotta, hogy nem érti. 

— Neked adom, ha kell, — szólott a tiszt, egy al
mát nyújtva a leánynak. A leány elmosolyodott és el
fogadta. Neszviczkij, úgy mint a többiek is, a kik a hídon 
voltak, a míg csak láthatták őket, le nem vették a sze
müket az asszonyokról. Mikor elmentek, megint csak 
ugyanolyan katonák jöttek utánuk, a kik ugyanolyan 
társalgást folytattak s végre valamennyien megállottak. 
Amint az gyakran megesik, a század szekerének a lovai 
a hídfőnél megcsökönyösödtek s így az egész tömegnek 
várni kellett. 

— Mit állnak meg? Micsoda rend ez! — mondogat
ták a katonák. — Hova furakodol! A z ördögbe is! A he
lyett, hogy várnál. Lesz ez még rosszabbul is, majd ha 
alánk gyújtják a hidat. 

— No még a tiszteket is szorongatják, — szóltak 
minden oldalról az összetorlódott tömegek, miközben 
egymásra néztek, és mind tolongtak a hídfő felé. A mint 
Neszviczkij megint lepillantott a híd alá, egyszerre egy 
gyorsan közeledő és rá nézve teljesen új hangot hallott, 
. . . mintha nagyot ezuppanva, valami nagy tárgy hul
lott volna a vízbe. 

— Lám, lám, mennyire elvisz! — mondotta szigo
rúan egy, a közelben álló katona, a mint a hangra fel
ütötte a fejét. 



— Arra buzdít, hogy siessünk és mielőbb keresz
tüljussunk, — szólalt meg egy másik nyugtalanul. A tö
meg újra megmozdult. Neszviczkij most tudta meg, hogy 
ágyúgolyó volt. 

— Hé, kozák, a lovamat, — kiáltott föl. — Felre! 
Félre az útból! 

Nagy nehezen eljutott a lovához. Folyton kiabáraL 
megindult előre. A katonák összeszorultak, hogy utat esi-1 
náljanak neki, de csakhamar megint olyan tolongás tifl 
madt, hogy jól megnyomkodták a lábait, a miben a köze) 
állók nem is voltak hibásak, mert őket meg hátulról mi 
erősebben szorongatták. 

— Neszviczkij! Neszviczkij! T e mafla! — hallats 
ebben a pillanatban hátulról egy rekedt hang. 

Neszviczkij körülnézett, s vagy ötven lépésnyire,! 
gyalogság élénken hullámzó tömegén túl megpillantó! 
a pirosarczú, fekete és rongyos Deniszov Vaszjkát, a | 
hátracsapott sipkájával és kaczkiásan panyókára veti 
mentével kiabált utána. 

— Pavancsolj hát vajuk azokva az övdöngős iictJ 
kókva, hogy csináljanak helyet, — ordított DeniszoB 
nyilván a hevesség egy hirtelen rohamában, vadul fa 
gaíva csillogó és vérrel aláfutott szcmefehérjéböl kivfl 
logó szénfekete szemeit, és eszeveszetten hadonászott 
hüvelyéből ki nem húzott kardjával, melyet, mint • 
arcza,épp oly vörös, kcztyűtlen kis kezében szorongatói 

— Á á ! Vaszja! — felelt Neszviczkij örömmel. 
Hát te hogy' kerülsz ide? 

— A századon nem bív kevesztüljutni, — ordfi 
Deniszov Vaszjka dühösen vicsorgatva a fogait és mftj 
sarkantyúzva bogárfekete, szép telivér lovát, a „Bi 
duin"-t, mely el-elrántotta a fiileit a szuronyoktól, m e l j j 
érintették, s toporzékolva és fehér habot hányva i 
körül, patáival hangosan topogott a híd deszkáin, s i>$ 
látszott, mintha kész lett volna akár a híd korlátján 
resztülugrani, ha a gazdája megengedte volna. 

— Micsoda dolog az? Akávcsak abivkák! Szak 
tott, mint a bivkák! Elöve! Félve az útból! . . . Mi 
ottan! Hé, te szekeves! A z övdögbe is! Tüstént levá 



bf. •! — ordított szüntelenül és csakugyan kirántotta 
és elkezdte Milio^tati ' i a kardiát. 

I A katonák rémült arczczal szorongatták egymást 
Tjiniszov végre eljuthatott Neszviczkijhez. 

m— Hogy' van az, hogy te ma nem vagy becsípve? 
*-kérdezte Nesz\ic/kii Deniszovtól, mikor ez odaéri 
mellé. 
m— Még bevágni sincs az embevnek ideje! — felelt 

Deniszov Vaszjka. Kgész nap hol ide, hol oda hajszol
ják az ezvedet. Ám, jó, vevekedjünk. De így az övdög 
sem tudja, mit akavnak. 

r —Milyen ficsúr vagy te ma! — jegyezte meg Nesz
viczkij, miközben úidonatúj mentéién s a lova izzasztóján 
Végig nézett. 

Deniszov elmosolyodott, elővette a táskájából a 
ÉRbkendöjét. melyből parfüm-illat áradt szét és odatar
totta Neszviczkij orra alá. 

I — Hjah, munkába megyek! Mcgbcvetválkoztam, 
megmostam a fogaimat és bcszagosítottam magamat. 

Neszviczkijnek egy kozák által kísért délezeg alakja, 
s Deniszov elszántsága, a ki a kardjával hadonászott és 
kétségbeesetten ordított, olyan hatással voltak, hogy 
mégis esik átvergődtek valahogy a híd túlsó végére és 
megállították a gyalogságot. Neszviczkij a hídfőnél rá
akadt az ezredesre, a kinek egy parancsot kellett átadnia, 
s miután a megbízatásában eljárt, elindult visszafelé. 

Deniszov, miután megtisztogatta az utat, a hídfö
lél megállt. A többiek közé kívánkozó és a lábaival ka
pálózó lovát hanyagul tartva, elnézte a vele szemben 
Jövő századot. A patak dobogása hallatszott a híd desz
káján, mintha néhány ló vágtatva száguldott volna ke
resztül rajta, és a század, élén a tisztekkel, négyes so
rokba oszolva, szétterült a- hídon és a túlsó oldalon elkez
dett letérni róla. 

Az útjokban föltartóztatott gyalogos katonák, a hí
don letiport sárban ácsorogva, az idegenkedésnek és a 
fénynak azzal a különös, ellenséges érzésével eltelve 
nézték a mellettük nyalkán elvonuló tiszta és hivalkodó 
huszárokat, a melylyel a különböző fegyvernemek egy
mást fogadni szokták. • 

| Tolsztoj: Háború és beke. I. 13 



— Csinos ficzkók! Akár csak a pociiiovinszkij me
zőn volnának! 

— Ugyan mi hasznunk belőlük! Csak arra valók, 
hogy mutogassák őket! — szólott a másik. 

— No bakák, ne poroljatok! — tréiálkozott egy hu
szár, a kinek pajkosan ficzánkolt a lova és teleszórta 4 
gyalogosokat sárral. 

— Ha téged hornyával a hátadon, két napon 
hajszolnának, biz' elkopnék a szép paszomántod, — $ • 
lott egy baka, miközben a kabátja ujjával letörülte M 
arczárói a sarat. — 'sz most is úgy gunnyasztasz azon 
lovon, mint a madár. 

— T e is jól festenél, Zikón, ha lóra ültetnéndL 
— tréfálkozott egy tizedes egy, a bornyú súlya aUfl 
szinte roskadozó, nyiszlett kis bakával. 

— Fogj egy bunkót a lábad közé, neked az is jó 
lónak, — szólt oda egy huszár. 

VIII. 

A hátralévő gyalogság, tölcsérformában iparkodv 
a hídfő felé, szaporán vonult át a hídon. Végre a sz 
rek mind elvonultak, kisebb lett a tolongás, és az ut 
század is rálépett a hídra. Egyedül Deniszov százada 
a huszárjai maradtak a túlsó parton, szemben az ell 
seggel. 

A z ellenség, mely az átellenben fekvő hegyről i 
messziről látható volt, lenn a hídtól még nem látsz 
mert a vö lgy fenekén, a melyen a folyó kanyargott, 
jesen elzárta a szemhatárt egy alig fél versztnyire 1 
emelkedés. Elől pusztaság terült el, a melyen fel-felbi 
kanták a mi kozákjaink portyázó csapatai. Egyszei 
az út szemközt lévő emelkedésén kéksipkás katonák i 
tüzérek tűntek föl. Francziák voltak. A kozák járőr ügeti 
tűnt el a hegy lábánál. Deniszov századának a tisztjei i 
a legénysége, bár iparkodtak közömbös dolgokról 
szelni és ide s tova tekintgetni, nem szűntek meg folj 
arra gondolni, vájjon mi történik ott fönn a hegyen 
szakadatlanul azokat a láthatáron fölbukkanó ponti 



I türkészték, a melyekről tudták, hogy ellenséges katonák. 
| Délutánra megint kiderült az idő, fényesen tűzött a nap 
I a Dunára s a körülötte lévő sötét hegyekre. Csönd volt, 
! csak olykor hallatszottak át a túlsó hegyről az ellenség 
' kürtjelei és kiáltásai. A század és az ellenség közt apróbb 

járőrökön kívül, a melyeket egy aüg harmincz százsenes 
paszta térség választott el tőle, nem volt semmi. A z el
lenség beszüntette a tüzelést, s annál tisztábban érezhető 
volt az a szigorú, fenyegető, áthághatatlan s azért mégis 
racgfogliatatlan vonal, mely a két ellenséges csapatot 
egymástól elválasztotta. 

„Egyetlen lépés ezen az emlékeztető vonalon át, 
mely az eleveneket a holtaktól elválasztja, s nyomban 
ott teremnek az ismeretlen szenvedések és a halál. És mi 
van ott? Ott, a mögött a mező, a mögött a fa, azok mö
gött a naptól megvilágított tetők mögött? Senki se tudja, 
de mindenki szeretné tudni, és bár borzasztó ezt a vona
lat átlépni, mégis mindenki szeretne túllenni rajta, s az 
ember tudja, hogy előbb vagy utóbb, de át kell lépni rajta, 
s akkor meg tudja majd mindenki, hogy mi van ott azon 
a vonalon túl, a mint hogy elkerülhetetlenül meg kell tud
nia mindenkinek, hogy mi van ott túl a halál oldalán. E 
mellett az ember maga erős, egészséges és izgatott, s 
ugyanilyen egészséges és izgatott emberekkel van körül
véve". Ma nem is gondolkodik így, de így érez minden 
ember, a ki szemben áll az ellenséggel és ez az érzés va-
ami sajátszerű fénynyel és élességgel veszi körül mind
annak a benyomásait, a mi ezekben a pillanatokban tör
ténik. 

Egy lövés füstje villant meg az ellenséges dom
bon s a golyó sivítva repült el a huszárszázad feje fölött. 
A tisztek, a kik eddig egy csoportban álltak, elszéledtek 
s kiki a helyérc sietett. A huszárok gondosan összeiga
zodtak. Halálos csönd volt a században. Mind előre, az el
lenség és a századparancsnok felé néztek s várták a v e -

| zényszót. Jött egy második, egy harmadik golyó. Nyil
vánvaló volt, hogy a huszárokra lövöldöztek; de a go
lyók egyenletesen és gyorsan süvítve szálltak el a huszá
rok feje fölött és valahol mögöttük csaptak le a földre. A 
Jmszárok nem néztek hátra, de a tovaröppeoö golyók zú-



gását hallva, az egész század, az cgyionna és mégis any 
nyira különböző arczok tömegével, mint valami vezény
szóra, visszafojtott lélekzettel fölállott a kengyelben, majdl 
ismét visszaereszkedett a nyeregbe. A katonák mozdiT 
latlan fejjel sandítottak egymásra és kíváncsian lestek i 
bajtársaik arczán tükröződő benyomásokat. DcniszovtH 
kezdve a kürtösig, az ajkak és az áll tájékán minden ar-
ezon megjelent az izgatottságnak, az ingerültségnek ét 
a küzdelemnek ugyanaz a vonása. Az őrmester végigof 
zett a katonákon, s mintha büntetéssel fenyegette vol 
meg őket, összeránezolfá a homlokát. Mironov hadapn 
minden golyó előtt meghajtotta magát. Rosztov, aj 
rossz lábú, de mutatós üracsik-ján a balszárnyon állói 
boldog arezot vágott, mint az a diák, a ki nagy közör 
előtt tesz vizsgát és biztos benne, hogy ki fogja tinit 
magát. Derülten és vidáman nézett mindenkire, mi 
csak azt kérte volna, hogy figyeljenek rá, milyen 1 
godtan áll a golyók tüzében. De a szája körül az ő arc 
is önkéntelenül megjelent az az új és szigorú vonás. 

— Ki bukdácsol ott folyton? Mivonov hadapv 
Ez nem szép dolog ám! Ide nézzen én vám! — kiáltott 
Deniszov, a ki nem tudott egy helyben maradni és fi 
ton ott forgolódott a század előtt. 

Deniszov Vaszjka piszeorrú és feketeszőrös ál 
zatú s kicsiny és zömök alakja, erekkel átfutott, (szí 
elborított, rövidújjú) kezcfejével együtt, a melyben 
húzott kardjának a markolatát szorongatta, szakas: 
olyan volt, mint mindig, különösen esténkint, a 
már vagy két palaczk borocskát felhörpintett. Csak 
lamivel volt vörösebb a szokottnál, és kóczos fejét, 
a madarak, mikor isznak, hátraszegve, apró lábaival 
gyetlenül sarkantyúzta derék Beduin-iának az oldali 
szinte hátradőlve odavágtatott a század másik szárn; 
és rekedt hangon ordítozta, hogy vizsgálják meg a pi 
lyaikat. Odament Kirsztenhez is. A törzskari szá 
nyugodt és széles kanczáján ülve lépésben közel 
Deniszov felé. A hosszú bajuszos törzskari százados 
moly volt, mint mindig, csak a szemei csillogtak a 
kottnál valamivel jobban. 

— Nos, mi újság? — mondotta Deniszovnak, 



nem hiszem, hogy összecsapásra kerüljön a dolog. Meg
lásd, megint visszavonulunk. 

h — Tudja az övdög, mit csinálnak! — dörmögte De
niszov. — Aá Vosztov! — kiáltott rá a liadapródra, mi
kor derült arczát megpillantotta. — No, v é g v e tán hozzá
látunk. — És helyeslőleg mosolygott, szemlátomást meg
őrülvén a fiatal hadapródnak. Rosztov tökéletesen bol
dognak érezte magát. Ebben a pillanatban megjelent a 
hídon a parancsnok. Deniszov odavágtatott hozzá. 

— Kegyelmes uvani! Engedje, hogy vohamot vezé
nyeljek! Én visszavevem őket. 

• — Ugyan micsoda rohamot! — szólalt a parancs
nok ingerült hangon, s összeránczolta a homlokát, mintha 
valami szemtelen legyet akart volna elűzni róla. — De 
miért is állt meg itten? Látja, hogy az oldalvédek vissza
vonulnak. Vezesse vissza a századot. 

j A század keresztülment a hídon és kikerült a tűz
vonalból a nélkül, hogy csak egyetlen embert is vesztett 
volna. Utána a csatárlánczban volt második század is 
visszafordult s utolsónak a kozákok hagyták el az in
nenső partot. 

A pavlogradiak két százada a hídon átkelvén, a 
hegyre vonult vissza. Schubert Bogdanovics Kari ezre
des odajött Deniszov századához és Rosztovtól nem 
messze lépkedett s bár a Telyanin miatt történt össze-
koezczanás óta most először találkoztak, ügyet se vetett 
rá. Rosztov, a ki most ott az arczvonal előtt teljesen ha
talmában érezte magát annak az embernek, a kivel 
nemben hibázott, le nem vette a szemét az ezred
parancsnok athléta termetéről, szöké~tarkójáról és vörös 
nyakáról. Rosztovnak majd úgy tetszett, hogy Bogda-
nycs csak színleli a közönyösséget, s a czélja voltakép
pen az, hogy kipróbálja az ő bátorságát, és erre kihúzta 
magát és vidáman nézett körül; majd meg úgy tetszett 
neki, hogy Bogdanycs szándékosan jött oly közel hozzá, 
hogy kimutassa előtte a bátorságát. Majd abban a hitben 
volt, hogy ellensége most szándékosan kétségbeesett ro
hamra küldi a századot, csak azért, hogy őt megbün
tesse. Majd meg azt gondolta, hogy a roham után majd 



odajön hozzá és nagylelkűen békejobbot nyújt neki, a se
besültnek. 

Zserkovnak, a pavlogradiak előtt jól ösmert, maga
san fölrántott vállú alakja (csak nemrég került el az ez
redüktől) odalovagolt a parancsnokhoz. Zserkov, miután 
a főhadiszállásról kitették a szűrét, nem maradt meg az 
ezredben, azt mondván, hogy nem bolond, hogy az arcz-
vonalban húzza az igát, mikor a törzsnél, bár semmi 
dolga nincs, mégis több a jövedelme, és módját ejtette 
annak, hogy Bagration herczeghez bejusson parancsúr-
tisztnek. Most a hátvéd parancsokától jött valami pa
rancscsal volt fölebbvalójához. 

— Ezredes úr, — jelentette, sötét komolyság! 
fordulván Rosztov ellenségéhez, miközben végignézett a 
bejtársain, — parancsom van, hogy föl kell gyújtani a 
hidat. 

— Kitől van az a parancs? — kérdezte az ezredes 
mogorván. 

— Azt már nem tudom, ezredes úr, hogy hitül 
— felelt a zászlótartó komolyan, — nekem a herczei 
csak ennyit parancsolt: „menj és mondd meg az ezni 
desnek, hogy a huszárok forduljanak meg mielőbb 
gyújtsák föl a hidat". 

Zserkov után egy, a kísérethez tartozó tiszt jött 
ugyanazzal a parancscsal a huszárezredeshez. Után 
kozák lován sebesen vágtatva jött a kövér Neszvinszkü 

— Hogy ' van az, ezredes úr, — kiáltott felé már 
messziről, — én átadtam a parancsot, hogy föl kell gyúj
tani a hidat, most pedig valaki belekotnycleskedett; 
amott mindenki elvesztette az eszét, az ember már ki 
sem ismeri magát. 

A z ezredes lassan megállította az ezredet és Nesz-
vinszkijhez fordult: 

— ö n nekem csak robbantó anyagokról beszélt, ~M 
mondotta, — de arról, hogy a hidat felgytijtsuk, semmit 
sem szólt. 

— Ugyan, batyuska, — szólalt meg Neszviczkij, 
mikor megállt s a sipkáját lekapva, puha kezével bele
kapott az izzadságtól nedves hajába, — már hogyne 



szóltam volna, mondtam, hogy ha a robbantó anyagokat 
elhelyezték, fel kell gyújtani a hidat! 

— Én önnek nem vagyok „batyuská"-ja, törzstiszt 
aram, és ön nekem nem mondta, hogy a hidat iölgyujtas-
sam! Én tudom a kötelességemet és szokásom a paran
csokat pontosan teljesíteni. Ón azt mondta, hogy a hidat 
majd fölgyújtjuk, de hogy ki gyújtja föl, azt még a szent
lélek se mondhatja meg nekem . . . 

— No persze, hiszen így van ez mindig, — szólott 
Neszviczkij a kezével legyintve. — Hát te hogy' kerülsz 
ide? — fordult oda Zserkovhoz. 
I * — Ugyanabban az ügyben. De te egész csurom
vizes vagy, jer ide, majd kicsavarlak. 

— Ón azt mondta, törzstiszt úr . . . — folytatta 
az ezredes sértődött hangon. 

— Ezredes úr, — vágott közbe a kísérethez tartozó 
fezt, — sietni kell, különben ránk küldi a kartácsait az 
ellenség. 

Az ezredes szótlanul végignézett a kísérethez tar
tozó tiszten, a kövér törzstiszten és Zserkovon, s össze-
ránczolta a homlokát. 

— Föl fogom gyújtani a hidat, — jelentette ki ünne
pélyes hangon, mintegy azt akarván ezzel kifejezni, hogy 
a neki okozott kellemetlenségek ellenére is meg fogja 
tenni azt, a mit kell. 

Hosszú, izmos lábaivarmegsarkantyúzván a lovát, 
mintha mindennek az lett volna az oka, az ezredes előre-
agratott és a második századot, azt, a melyben Rosz
tov is szolgált, Deniszov vezetése alatt visszavezényelte 
a hídhoz. 

„Tehát csakugyan úgy van, — gondolta magában 
Rosztov, — ki akar próbálni!" Összeszorult a szíve s a 
fejébe szökött a vér. — „ Á m lássa meg hát, gyáva va
gyok-e?" — gondolta. 

A század embereinek vidám arczán megint meg
jelent az a komoly vonás, mely ott ült rajta akkor, mikor 
a golyók tüzében állottak. Rosztov le nem vette a sze
mét ellenségének, az ezredparancsnoknak az arczárói, 
meg akarván rajta találni sejtelmeinek a megerősítését; 
de az ezredes egyetlen pillantást se vetett Rosztovra. 



hanem mint mindig, szigorúan és ünnepélyesen nézett 
végig az arczvonalon. Fölhangzott a vezényszó. 

— Szaporán! Szaporán! — hangzott föl körülötte 
több oldalról. 

Kardjaikkal beleakadva a kantárszárba, sarkantyú
ikkal pengve, sietve szálltak le lovaikról a huszárok, 
maguk se tudván még, hogy mi lesz a teendőjük. Ke
resztet vetettek magukra. Rosztov immár nem nézett az 
ezredparancsnokra: nem volt rá érkezése. Félt, szorongó 
szívvel azon remegett, nehogy a huszároktól elmaradjon. 
Reszketett a keze, mikor átadta a lovát egy legénynek 
és érezte, a mint a vér dobogva tódúlt bele a szívébe. 
Deniszov a derekát hátraszegve és valamit kiabálva lo
vagolt el mellette. Rosztov nem látott egyebet, mint a 
pengő sarkantyúval és kardcsörtetve körülötte sürgő-: 

forgó huszárokat. 

— Hordágyat! — kiáltott valaki mögötte. Roszto 
nem is gondolt rá, mit jelent az, ha hordágyat kérnek;' 
csak futott, iparkodván valamennyiüket megelőzni; de* 
közvetlenül a hídnál, nem nézvén maga elé, belekerültl 
a letaposott és tapadós sárba s megbotolván, ráesett a| 
kezeire. Így aztán mások mégis csak megelőzték. 

— Mindakét oldalon, kapitány, — hallotta az ezre^ 
des hangját, a ki előre törtetve, ünnepélyes és derült arcz-; 
czal megállott a híd közelében. 

Rosztov, sáros kezeit beletörölvén a lovagló nad
rágjába, rápillantott az ellenségére és abból indulván ki, 
hogy minél előbbre megy, annál jobb, tovább akart 
futni. De Bogdanycs, bár rá se nézett és meg sem ös*l 
merte őt, rákiáltott: 

— Ki szalad ott a híd közepén? A jobb oldalra!] 
Hadapród, vissza! — kiabált rá bosszúsan, és DeniszovL 
hoz fordult, a ki bátorságával hivalkodva, lóháton lépetfl 
a híd deszkáira. 

— Mire való ez a koczkázat, kapitány! Tán lftfl 
szállana, — szólt az ezredes. 

— Eh! Csalánba nem üt a ménkű, — felelt Deajfl 
szov Vaszjka, s egyet fordult a nyeregben. 

E közben Neszviczkij, Zserkov és a kísérethez | 
tartozó tiszt egy csoportban álltak a lötávolon kívül, o l 



hol ezt a kis csapat sárga csákós, paszománttal ékes 
sötétzöld zubbonyos és kék nadrágos embert nézték, a 
mint a híd körül babráltak, majd meg ott túl azokat a 
messziről közeledő kék sipkákat és lovas csoportokat, 
a melyek közt nem volt nehéz az ágyúkat fölismerni. 

„Felgyujtják-c a hidat vagy sem? Ki előzi meg a 
másikat? Ok érnek-e előbb oda s felgyújtják a hidat, 
vagy a francziák kezdenek el kartácsozni s halomra 
lövik őket?" Ezek a kérdések voltak azok, a melyeket 
szorongó szívvel adott föl magának azok közül a ka
tonák közül mindenki, a kik ott állottak a híd körül, s a 
káprázatos esti fényben nézték a hidat és a huszárokat, 
valamint ott túl a szuronyokkal és ágyúkkal közeledő 

kék sapkásokat. 
— Hejh! Jaj lesz most a huszároknak! — szólalt 

meg Neszviczkij. — Már most is jóformán benn vannak 
a kartácsok lötávolában. 

— Kár volt olyan sok embert kirendelni, — je
gyezte meg a kísérethez tartozó tiszt. 

— A' már igaz, — tódította Neszviczkij. — Két el
szánt ember is untig elegendő lett volna. 

— Jaj, kegyelmes uram, — elegyedett bele Zser
kov, le sem véve szemeit a huszárokról, de megint csak 
azzal a naiv modorral, a melyből nem lehetett kivenni, 
vájjon komolyan beszél-e, vagy sem. — Jaj, kegyelmes 
uram! Hova gondol? Két embert küldeni, hát ki ado
mányozná ezért a szalagos Vladimír-rendet? Míg így. 
ha elpáholnak is bennünket, mégis csak elő lehet vezetni 
a századot, s kész a kitüntetés. Tudja ám a mi Bog-
danycsunk, hogy mit csinál. 

— No, — szólalt a kísérethez tartozó tiszt, — ez 
már kartács volt! 

Rámutatott a franczia ágyúkra, a melyeket lemoz-
donyoztak és sietve visszavontak. 

A francziák oldalán, azokban a csoportokban, a hol 
az ágyúk álltak, csaknem egyidejűleg három füstfel-
hócske villant föl, s ugyanakkor, mikor az első lövés 
dördülése hallatszott, már a negyedik felhőcske is lát
hatóvá lett. Két dörrenés, egyik a másik után, nyomá-
bati a harmadik. 



— O-o-oh! — sóhajtott föl Neszviczkij, mint ha 
csak égető fájdalom érte volna s megfogta a kíséretnél 
tartozó tiszt kezét. — Nézze csak, egy már elesett, el
esett, elesett! 

— Ü g y tetszik, kettő! 
— Ha én volnék a czár, soha se viselnék háborút, 

— mondotta Neszviczkij s elfordult. 
A franczia ágyúkat szaporán újra megtöltötték. 

kék sipkás gyalogság futva közeledett a híd felé. Külön
böző időközökben megint fölvillantak a füstfelhőcskék, 
s csattogva és recsegve csapódott le egy kartács aj 
hídra. De ezúttal Neszviczkij nem láthatta, hogy mi tör-í 
tént a hídon. Sürü füst szállott föl róla. A huszároknak 
sikerült felgyújtani a hidat, s a franczia ütegek már nemi 
azért lövöldöztek reájuk, hogy őket ebben megakadá-j 
lyozzák, hanem azért, mert az ágyúk már felvonultaid 
és volt kire lőni. 

A francziáknak sikerült még három kartácsot kilö-1 
niök, mire a huszárok visszatértek a lovaikhoz. Két ló-
vés rosszul volt irányozva s így kartácsok túlmentekr 
a czélon, viszont az utolsó a huszárok közé csapott 
három embert leütött. 

Rosztov. a kit aggasztott Bogdanycshoz való vi« 
szonya, nem tudván mitévő legyen, megállt a hídoaj 
Ütni (a mint ő a csatát magának elképzelte) nem volt kit, a 
a híd felgyújtásában szintén nem segédkezhetett, mert| 
nem volt nála, mint a többi katonáknál, szalmacsóva. Ott 
állott tehát és körülnézett, mikor egyszerre ropogni kez
dett valami, mintha csak diót szórtak volna szét a hídon,] 
s a hozzá legközelebb álló huszár nyögve esett rá a híd 
karfájára. Rosztov és a többiek odafutottak hozzá. Meginti 
elkiáltotta magát valaki: „Hordágyat!" Négy ember meg- j 
fogta és fölemelte a huszárt. 

— Ö - o - o - ó h ! . . . Hagyjatok a Krisztusért, — ordi-1 
tott a sebesült, de azért mégis fölemelték és elhelyezték. ] 
Rosztov Nikolaj elfordult és mintha keresett volna vala-1 
mit, elkezdett bámulni a messzeségbe, a Duna vizére, an 
égre, a napba. Milyen szépnek, milyen kéknek, nyugodt- j 
nak és mélységesnek látszott az ég! Milyen ünnepélyes- j 
nek és ragyogónak a leszálló nap! Milyen szelid fényny(j( 



csillogott a víz a messzi Dunában! És még sokkal szeb
bek voltak a Duna mögött kékellő hegyek, a zárda, a 
titokzatos völgyek, a sudaraikig homályba burkolt feny
vesek . . . olyan csendes, olyan boldog volt ott min
den . . . „Semmit, semmit sem kívánnék, nem vá
gyódnám semmi után, csak ha ott lehetnék", gon
dolta magában Rosztov. „Én bennem egymagamban 
és ebben a napban annyi boldogság van, amott meg 
. . . a szenvedés nyögése, a rémület s ez a bizonyta
lanság, ez a hebehurgyaság . . . Lám, már megint kia
bálnak valamit, megint valamennyien odaszaladtak 
valahova hátra, én is szaladok velük és ime itt lebeg 
fölöttem, körülöttem . . . a halál . . . Egy pillanat, és 
nem látom többé soha ezt a vizet, ezt a v ö l g y e t . . . " Eb
ben a pillanatban felhők mögé bújt a nap: Rosztov újabb 
hordágyakat pillantott meg. S a halál félelme, a hord
ágyak, a nap és afc élet szeretete egyetlen betegesen
aggódó benyomássá olvadt össze benne. 

„Uram Istenem! T e , ki ott vagy abban az égben, 
ments meg, bocsáss meg és oltalmazz meg engem!" — 
suttogta Rosztov halkan. 

A huszárok odaszaladtak a lovaikhoz, mind han-
gosabban és nyugodtabban beszélgettek, a hordágyak 
eltűntek szem elől. 

— Nos, czimbova, szagoltál egy kis puskapovt? . . . 
— kiáltott a fülébe Deniszov Vaszjka hangja. 

„Vége mindennek, én meg gyáva vagyok, igen 
gyáva vagyok", — gondolta magában Rosztov és mélyen 
felsóhajtva átvette a legényétől rosszlábú Gracsik-ját és 
felült rá. 

— Mi volt ez, kartács? — kérdezte Deniszovtól. 
— De még milyen! — kiáltott föl Deniszov: — 

devekasan dolgoztak! De utálatos egy munka! A voham 
— az kedves dolog, üsd a kutyákat, de így, az övdög 
tudja, akáv csak czéíba lőnének az embevve. — És Deni
szov odament az ezredparancsnok, Neszviczkij, Zserkov 
és a kísérethez tartozó tisztek csapatjához, kik Rosztov-
tól nem messze ácsorogtak. 

„De úgy tetszik, nem vette észre senki", — gondolta 
magában Rosztov. És csakugyan senki se vett észre sem-



mit, mert hiszen mindenki ismerte azt az érzést, a melyet 
a tűzből az első ízben ép bőrrel menekülő hadapród 
érzett. 

— No, a jelentésben önről se fognak megfeled
kezni, — mondotta Zserkov, — sőt utóbb még engem is 
megtesznek hadnagynak. 

— Jelentse a hcrczegnek, hogy a hidat felgyújtot
tam, — szólott az ezredes ünnepélyesen és vidáman. 

— És ha a veszteség után kérdezősködik? 
— Csekélység! — felelt az ezredes mély basszus 

hangon: — két huszár megsebesült és egy szörnyet halt, 
— mondotta észrevehető örömmel, s nem tudván elfojtani: 
egy boldog mosolyt, zengő hangon vágta ki ezt a szép 
szótí szörnyethalt. 

IX. 

A Kutuzov vezérlete alatt álló harminczötezer főnyi 
orosz sereg, melyet egy, Bonaparte vezénylete alatt álló 
százezer főnyi sereg üldözött, melyet a lakosság a leg-
ellenségesebb indulatú fogadtatásban részesített, mely; 
nem bízott többé a szövetségeseiben, mely az élelmezés] 
fogyatékosságát sajnosán tapasztalta s mely a háború 
menetének minden előrelátható fültevésével homlokegye4 
ncst ellenkező viselkedésre volt kényszerítve, sietve vo-í 
nult vissza a Duna mentén lefelé, s ott, a hol az ellenség] 
utolérte, éppen csak annyi időre állapodott meg, hogy 
hátvédje útján magának a súlyosabb veszteség nélkül 
való visszavonulást biztosítsa. Voltak ütközetek Lam-
bachnál, Amstetteimél és Melknél: de anna.k a bátorságnak 
és szívósságnak ellenére is, a melylyel az oroszok küz
döttek, s mely iránt még az ellenség is elismeréssel volt, 
ezeknek az ütközeteknek az eredménye csak a még gyor-j 
sabb visszavonulás lett. A z osztrák csapatok, a melyek j 
Ulmnál elkerülték, hogy fogságba essenek és Kutuzovval 
Braunaunál egyesültek, most elváltak az orosz seregtől, | 
és Kutuzov csak a maga gyenge és elcsigázott hadere- A 
jére volt utalva. Arra, hogy Bécset még tovább tartsák* 
gondolni se lehetett. Amaz, a legújabb stratégia elvei sze- ] 



nnt mélyen átgondolt és támadó hadműveletek helyett, 
a melyeknek a tervét az osztrák Hofkriegsrath Kutuzov 
bécsi tartózkodása alkalmával adta át neki, Kutuzovnak 
egyetlen és szinte elérhetetlen czélja az volt, hogy a nél
kül, hogy seregét, mint Ulmnál Mack, pusztulásba so
dorja, egyesüljön az Oroszországból útban lévő csapat-
tokkal. 

Október 28-án Kutuzov átkelt a seregével a Duna 
bal partjára, és miután a maga serege és a francziák de
rékhada kiizé közbevette a Dunát, itt állapodott meg első 
ízben. 30-án megtámadta Morticr-nek szintén a Duna 
bal partján lévő hadosztályát. Ebben az ütközetben ej
tette zsákmányul az első diadaljeleket: egy zászlót, ágyú
kat és két ellenséges tábornokot. Két heti folytonos visz-
szavontilás után most először állapodtak meg az orosz 
csapatok és az ütközet után nemcsak hogy a csatateret 
megtartották, hanem cl is űzték a francziákat. Mind a mel
lett, hogy az orosz katonák le voltak rongyolódva, el vol 
tak csigázva s az elmaradottak, sebesültek, elesettek és 
betegek révén számuk egy harmadrészére csökkent, mind 
a mellett, hogy betegeiket és sebesültjeiket, Kutuzov egy 
levelével, a melyben őket az ellenség emberszeretetébe 
ajánlja, kénytelenek voltak a Duna túlsó partján hagyni, 
mind a mellett, hogy Kremsben a nagy kórházak 8 a kór
házakká átalakított nagyobb épületek a betegek és a se
besültek befogadására elégteleneknek bizonyultak, mind
ezek ellenére is a Krems mellett való megállapodás és a 
Mortier fölött aratott győzelem jelentékenyen emelte a 
csapatok hangulatát. A z egész hadseregben, s a főhadi
szálláson is örvendetes, bár a valóságnak meg nem 
felelő hírek keltek szárnyra az Oroszországból útban lévő 
hadoszlopok állítólagos közeledéséről, az osztrákoknak 
valami diadaláról és a megrémült Bonaparte visszavonu
lásáról. 

Andrej herczeg az ütközet alatt Schmidt osztrák tá
bornok mellett volt, a ki ebben a csatában szintén elesett. 
Ki is lőtték alóla a lovát, sőt egy golyó a kezét is hor
zsolta. A főparancsnok, különös kegyének a jeléül, ennek 
a győzelemnek a hírével őt küldte el az osztrák udvar
hoz, mely ekkor már nem a franczia csapatok által fe-



nyegetett Bécsben, hanem Brünnben székelt. Az ütközet 
éjszakáján bár izgatottan, de nem fáradtan (Andrej her-
czeg látszólag gyönge testalkata ellenére a legerősebb 
embereknél is könnyebben tűrte a testi fáradalmakat) 
Dochturov jelentésével lóháton megérkezvén Kremsbe 
Kutuzovhoz, Andrej herczeg még akkor éjjel mint gyors
futár folytatta az útját Brünnbe. Ez a gyorsfutárképpen 
való utazás, a megfelelő jutalmon kívül, nagy lépéssel 
közelebb vitte őt az előléptetéshez is. 

Sötét, csillagos volt az éjszaka; komoran feketéllett 
az út, az előtte való napon, az ütközet napján hullott 
hó között. Andrej herczeg majd a lefolyt ütközet benyo
másain tépelődve, majd azt a hatást, melyet a győzelem 
hírével kelteni fog, élénken maga elé képzelve, majd meg 
a főparancsnoktól és a bajtársaitól való búcsúzás emlé
kein rágódva ügetett tova a posta-bricskán és olyanfoM 
mán érezte magát, mint az az ember, a ki hosszú váraT 
kozás után végre elérte rég óta áhítozott boldogságánalt 
a kezdetét. Alig hogy lehunyta a szemeit, fölhangzott fü
leiben a puskák ropogása és az ágyúk dörgése, mely 
összeolvadt a kerekek zörgésével s a győzelem benyo
másával. Olykor úgy tetszett neki, hogy az oroszok fut
nak s ö maga is elesett, de hamarosan fölébredt annak 
a boldog tudatára, hogy minderről szó sincsen, s hogy 
ellenkezőleg a francziák futamodtak meg. Újra eszébe 
jutottak a diadal részletei, s az a nyugodt férfiasság, me
lyet az ütközet alatt tanúsított, és megnyugodva csende
sen elszunnyadt . . . 

Derült és vidám reggel virradt a sötét, csillagos éj
szakára. A napon elolvadt a hó, szaporán ügettek a lol 
vak, s jobbra is, balra is változatos erdők, mezők ^ 
falvak suhantak el mellette. 

A z egyik állomáson utóiért egy orosz sebesült! 
lítmányt. A szállítmányt vezető orosz tiszt, a ki a leg.' 
első szekéren hevert, éktelenül kiabált és durva szavaké 
kai szidalmazta a katonákat. A hosszú német elöfoga 
kon hatonkint vagy többenkint döczögtek a sáppadt, 
ros és bekötözött sebesültek. Egyesek közülük (orosz 
szedet hallott) beszélgettek, mások kenyeret rágicsál 
a legsúlyosabb állapotban lévők pedig némán, sz 



és betegesen gyerekes érdeklődéssel néztek a mellettük 
elszáguldó futárra. 

Andrej herczeg megállíttatta a szekerét és megkér
dezte az egyik katonától, hogy melyik ütközetben sebe
sültek meg. 

— Tegnapelőtt a Dunánál, — felelt a katona. — An
drej herczeg elővette az erszényét és három aranyat 
adott a katonának. 

— Valamennyinek, — tette hozzá, az időközbeit 
odalépett tiszt felé fordulva. — Szedjétek össze magato
kat fiúk, — fordult a katonákhoz, — még sok ám a dol
gunk. 

— Nos, segédtiszt úr, mi újság? — kérdezte tőle a 
tiszt, a ki nyilván beszédbe akart ereszkedni vele. 

— Jó újság van! Előre, — kiáltott oda a jamscsiknak 
és elvágtatott. 

Már teljesen sötét volt, mikor Andrej herczeg be
érkezett Brünnbe, s magas házakkal, boltok, ablakok, 
házak s lámpák fényözönével, a kövezeten dübörgő szép 
tógátokkal s egy eleven nagyvárosnak azzal a légköré
vel találta magát körülvéve, melynek, a tábori élet után, 
mindig oly nagy vonzó ereje van a katonaemberre. 
Andrej herczeg a gyors utazás és az álmatlan éjszaka 
ellenére is, mikor a palotához ért, még frissebbnek 
érezte magát, mint előtte való nap. Csak a szemei csil
logtak lázas fényben s a gondolatai váltakoztak rendkí
vüli gyorsasággal és tisztasággal. A z ütközet minden 
részlete élénken elvonult előtte, még pedig most már nem 
homályosan, hanem abban a határozott és tömör formá
ban, a melyben gondolatban jelentést tett róla Ferencz 
császárnak. Élénken elképzelte azokat az esetleges kér
déseket, melyeket a császár intézhet hozzá, valamint az 
ezekre adandó feleleteket is. Azt hitte, hogy legott be
vezetik az uralkodóhoz. De a palota főkapujánál egy hi
vatalnok ugrott elé, s megtudván, mi járatban van, egy 
másik kapuhoz vezette őt. 

— A folyosón jobbra, nagyságos uram, ott meg
találja az ügyeletes szárnysegédet, — szólott a hivatal
nok. — ö majd elvezeti a hadügyminiszterhez. 



A z ügyeletes szárnysegéd, a ki Andrej herczeget io-
gadta, megkérte, hogy várjon és bement a hadügymi
niszterhez, ö t perez múlva visszatért és különös udva
riassággal meghajtotta magát, előre eresztette Andrej 
herczeget és a folyosón keresztül bevezette őt a hadügy
miniszter dolgozószobájába. Keresett udvariasságával ésj 
szerénységével úgy látszik elejét akarta venni az orosza 
segédtiszt bizalmaskodásának. Andrej herczeg örömte!-J 
jes érzése jelentékenyen megcsappant, mikor a hadügy-i 
miniszter szobájának az ajtajához lépett. Sértve érezte! 
magát és a sérelem érzése, ugyanabban a pillanatbanj 
szinte észrevétlenül, a semmivel nem indokolt meg-f 
vetés érzésébe csapott át. Találékony elméje legott tölJ 
tárta előtte azt a szempontot, a melyből méltán meg-J 
vetéssel viseltethetik a szárnysegéd a hadügyminisl 
ter iránt. „Nekik alkalmasint nagyon könnyűnek iát-
szik győzelmet aratni, a nélkül, hogy puskaport sza 
golnának!" — gondolta magában. A szemét megvl 
töen összehunyorította, s valami különös lassúsággal* 
pett be a hadügyminiszter szobájába. Ez az érzés csak! 
kozódott benne, mikor a hadügyminisztert, a ki egy naflí 
asztal mellett ült, s a ki vagy két perczig rá se hederít* 
megpillantotta. A hadügyminiszter két viaszgyertya kői 
lehorgasztotta kopasz és csak két halántékán őszes feji 
és czeruzájával jegyezgetve, valami iratot olvasgat! 
A nélkül, hogy a fejét fölemelte volna, végigolvasta! 
iratot, a mikor egyszerre kinyik az ajtó és léptek hallat
szottak. 

— Fogja ezt és adja át, — szólott a liadiigyminisz-| 
ter a szárnysegédéhez, miközben átadta neki az í ra f l 
s még mindig rá se hederített a futárra. 

Andrej herczeg úgy érezte magát, hogy az összes 
ügyek közül, melyek a hadügyminisztert foglalkoztatták, 
a Kutuzov-féle sereg viselt dolgai érdekelték öt legke-
vésbbé, vagy pedig valami oknál fogva ezt a hitet kellett 
keltenie az orosz futárban. „ N o , de hiszen ez töké
letesen mindegy nekem", — gondolta magában. A h l 
ügyminiszter félretolta a többi iratokat, gondosan 
máshoz igazította a széleiket és fölemelte a fejét, 
és jellegzetes feje volt. De abban a pillanatban, a 



ben Andrej herczeghez fordult, arczának okos és hatá
rozott kifejezése szemlátomást, szokás szerint és teljes 
untudatossággal megváltozott; annak az embernek a 
buta, ravasz és ezt a ravaszságot leplezni nem is akaró 
mosolya ült ki rá, a ki egymás után egész sereg kérvé
nyezőt fogad. 

— Kutuzov táborszernagytól jön? — kérdezte. — 
Kernelem, jó híreket hoz? Meg volt már az összeütközés 
Mortier-vel? Győzelem? Ideje volna! 

Fogta a levelet, mely az ő nevére szólt és szomorú 
ábrázattal kezdte olvasni. 

— Oh, Istenem! Istenem! Schrnidt! — szólott néme
tül. — Milyen szerencsétlenség! — Átfutván a levelet, le
tette az asztalra és szemlátomást eltűnődve valamin, rá
nézett Andrej herczegre. 

— Oh, milyen szerencsétlenség! A győzelem tehát, 
mint ön mondja, döntő fontosságú vol t? De Mortiert nem 
fogták el. (Elgondolkozott.) Nagyon örülök, hogy jó híre
ket hozott, bár Schrnidt halála igen nagy ár ezért a g y ő 
zelemért. Ö Felsége alkalmasint látni kívánja majd önt, 
de nem ma. Köszönöm, most pihenje ki magát. Holnap a 
parádé után legyen ott a ccrcle-nél. Egyébiránt majd még 
értesítem. 

A beszélgetés közben eltűnt buta mosoly megint 
megjelent a hadügyminiszter arczán. 

— A viszontlátásra, nagyon köszönöm. A császár 
Ö Felsége minden valószínűség szerint látni fogja akarni 
önt, — ismételte és megbiezczentette a fejét. 

Mikor Andrej herczeg a palotából kilépett, úgy 
érezte, hogy mindaz az érdeklődés és boldogság, a melyet 
benne ez a győzelem keltett, most a hadügyminiszter és 
az előzékeny szárnysegéd közönyös kezeibe van letéve. 
Egyszerre egész gondolatvilága megváltozott: az ütközet 
ágy tünt föl előtte, mint valami messzi, régesrégi emlék. 

Tolsztoj: Hibovu és btíke. I. .1 



Andrej herczeg Brünnben egy ösmerösénél, Bilibin, 
orosz diplomatánál szállt meg. 

— Oh, kedves herczeg, kellemesebb vendégem nem | 
is lehetne, — mondotta Bilibin, mikor kijött Andrej herJ| 
czeg elé. — Franz, vidd a herczeg holmiját az én halfa 
szobámba! — fordult oda az inasához, a ki Bolkonszkij 
kisérte. — Nos, mint a diadal hírnöke jött? No ez derék.' 
Fn meg betegen ülök itt, a mint látja. 

Andrej herczeg, miután megmosakodott és átöltö
zött, bement a diplomata pazar dolgozószobájába és asz
talhoz ült. Bilibin csöndesen meghúzódott a kandalló 
mellett. 

Andrej herczeget, nemcsak az utazása, hanem a 
egész hadjárat után, melynek ideje alatt a tisztaság és ai 
előkelő élet minden kényelmétől meg volt fosztva, a p l 
henés kellemes érzése fogta el az életnek ilyen pazar kfl| 
nilményei közt, a melyekhez gyermekkora óta hozzá 
szokva. Ezenkívül jól esett neki az osztrák fogadtat 
után, habár nem is oroszul, de orosz emberrel (franczi 
larsalogtak) beszélni, a kiről föltételezte, hogy tel 
mértékben osztozik az oroszoknak az osztrákok iránt 
zetl s most különösen tapasztalható ellenszenvében. 

Bilibin harminczöt év körül lévő légéin ember vi 
a ki ugyanahhoz a társasághoz tartozott, mint Andj 
herczeg. Már Péterváron ösmerték egymást, de még 
ban megösmerkedtek, mikor Andrej herczeg legutóbb 
tuzovval Bécsben járt. Valamint Andrej herczeg ol; 
fiatal ember volt, a ki katonai téren nagy elömenel 
ígért, úgy viszont Bilibin a diplomácziai téren jogosíl 
szép reményekre. Fiatal ember volt ugyan, de már m 
volt fiatal diplomata, mert már tizenhét éves kora 
szolgált, volt Parisban és Koppenhágában, most 
Bécsben foglalt el egy eléggé fontos állást. Ügy a 
czellár, mint a mi bécsi követünk is ösmerte és na; 
becsülte őt. Nem tartozott azok közé a nagyszámú 
maták közé, a kiknek csak negatív érdemeiknek k 
lenniök, a kiknek mindössze is csak tartózkodniuk 



lett bizonyos dolgoktól, és írancziául kellett tudniok 
ahhoz, h o g y kitűnő diplomaták legyenek; egyike volt ő 

oknak a diplomatáknak, a kik szeretnek is, tudnak is 
dolgozni, s lustasága ellenére is olykor egész éjszakákat 
töltött az íróasztala mellett. Bármilyen lett légyen is a 
dolga, mindent egyformán jól végzett el. Öt nem az a 
kérdés érdekelte, h o g y ,,miért?'", hanem hogy „ho-
gyan?" Hogy miben á l l o t t az ö diplomácziai föladata, 
a;.zal nem törődött, de egy-egy körlevelet, emlékiratot, 
vagy jelentést művészileg, elmésen és választékosan 
megcsinálni, mindig nagy élvezetet szerzett neki. Bilibin 
szolgálatait nemcsak az írásbeli munkák révén becsülték 
sokra, hanem azért is, mert a magasabb körökben mes-
terileg tudott viselkedni és beszélni. 

Bilibin a társalgást is, mint a munkát, csak akkor 
szerette, ha választékosan elmés volt. A társaságban is 
mindig kivárta az alkalmat, mikor valami figyelemre
méltót mondhatott, s csakis ezzel a föltétellel elegyedett 
a társalgásba. Bilibin társalgása mindig tele volt erede
tien elmés, kerek mondatokkal, melyek általános ér
deklődést keltettek. Ezek a mondások Bilibin laboratóriu
mában, szinte tudatosan olyan könnyed formában készül
tek, hogy a jelentéktelen világi emberek könnyen az 
csziikbe tarthassák és szalonról-szalonra tovább adhas
sák, f.s Bilibin elmésségei csakugyan, mint mondani 
szokták, szájról-száira jártak a bécsi szalonokban és 
nem egyszer befolyással voltak úgynevezett fontos 
ügyekre is. 

Sovány, kiaszott, sárgás arcza mély ránczokkal 
volt tele, a melyek mindig oly gondosan tisztára voltak 
mosva, mint fürdés után az ujjainak a hegye. Ezeknek 
a ránezoknak a mozdulataiban volt az arczának a leg
főbb játéka. Hol széles ránezokba szedte a homlokát s 
felrántotta a szemöldökeit, hol leereszkedtek a szemöl
dökei és mély ránezok támadtak az arczán. Mélyen 
fekvő, apró szemeinek mindig határozott és derült volt a 
tekintetük. 

— No most mesélje cl a sikereit, — szólalt meg. 
Bolkonszkij a lehető legszerényebb modorban, a 

nélkül, hogy magáról csak egyetlen szóval is megem-



lékezett volna, elbeszélte az ütközetet s a fogadtatást, 
melyben öt a hadügyminiszter részesítette. 

— Ügy fogadtak engem ezzel a hírrel, mint a hogy 
a tekejátékban a kutyát fogadják, — ezzel a franczia kő-
mondással fejezte be az elbeszélését. 

Bilibin elmosolyodott s ránczokkal telt meg az 
arcza. 

— De kedvesem, — mondotta távolról mustrálgatva 
a körmeit, miközben bal szeme fölött ránczokba verődött 
a bőr, — minden nagyrabecsülésem mellett is, a mely-
lyel „az igazhitű orosz hadviselés" iránt viseltetem, azt 
tartom, hogy az önök győzelme nem a legfényesebbek 
közül való. 

Állandóan francziául beszélt, s csak azokat a szav 
kat mondta oroszul, a melyeket gúnyosan hangsúlyo 
akart. 

— Lássuk csak! önök teljes erejükkel rávete 
magukat Mortier egyetlen hadosztályára, és Mortier i 
mégis kisiklott a kezeik közül? Hol itt a győzelem? 

— De azért komolyan szólva, — felelt Andrej 
czeg, — mégis csak minden kérkedés nélkül elmondh 
juk, hogy ez valamivel különb volt Ulmnál . . . 

— De mért nem csíptek el legalább egy, csak 
marsallt? 

— Azért, mert nem minden megy ám úgy, a minta 
ember szeretné, s mert a háború nem olyan, mint a ptl 
rádé. Mi, a mint említettem, már reggel hét órakor hátba 
akartuk támadni az ellenséget, s még délután öt órára s 
jutottunk ennyire. 

— De hát miért nem cselekedték meg reggel bí 
órakor? A z kellett volna, hogy reggel hét órakor megj 
cselekedjék, — szólott Bilibin mosolyogva, — reggel hét-. 
kor meg kellett volna cselekedni. 

— Hát önök miért nem sugalmazták Bonapartéml| 
diplomácziai úton, hogy jobb lesz, ha Génuát feladja? -
kérdezte Andrej herczeg ugyanolyan hangon. 

— Tudom, — vágott közbe Bilibin, — ön most i 
gondolja, hogy nagyon könnyű a kandalló mellette 
pamlagon ülve marsallokat fogdosni. Ez igaz, de 
mégis mért nem csíptek el egyet? P.s ne csodálkozzál 



lm nemcsak a hadügyminisztert, de Ferencz császár 
és király 0 Felségét se fogja valami nagyon boldoggá 
tenni az önök győzelme; sőt még én, az orosz nagykövet
ség boldogtalan titkára, még én sem érzem semmiféle 
szükségét annak, hogy örömem jeléül egy tallért adjak 
az én Franz-omnak és eleresszem öt a Liebchen-jével a 
Práterba... Az igaz, hogy itt nincs is P r á t e r . . . — M e 
rően ránézett Andrej herczegre s egyszerre eltűntek hom
lokáról a ránczok. 

— De most rajtam a sor, kedvesem, hogy egy kis 
„miért"-tel álljak elő, — szólalt meg Bolkonszkij. — 
Őszintén bevallva, nem értem, lehet, hogy valami diplo-
mácziai finomság van a dologban, mely az én gyönge el
mémet meghaladja, de én nem értem: Mack elveszít egy 
egész hadsereget, Ferdinánd és Károly főherczegek semmi 
életjelt sem adnak magukról és egyik hibát a másik után 
követik el, végre az egyetlen Kutuzov az, a ki valóságos 
diadalt arat, és semmivé teszi a francziák győzhetetlensé-
gének a varázsát, s a hadügyminisztert még ennek a dia
dalnak a részletei sem érdeklik! 

— Persze, éppen azért, kedvesem. Nézze csak, 
hurráh! a czárnak, Oroszországnak, a hitnek! Ez mind 
nagyon szép; de mi közünk nekünk, már mint az osztrák 
udvarnak, az önök győzelméhez? Hozzanak önök hírt 
nekünk Károly vagy Ferdinánd föherczegnek — ,.egyik 
iöherczeg olyan mint a másik", ezt ön is tudja, — Napó
leon akár egy tűzoltó-kirendeltsége fölött aratott győzel
méről, ez más, akkor majd nem takarékoskodunk az üdv
lövésekkel. De ez szinte szándékos gúnynak, bosszantás
nak látszhatik. Karoly főherczeg nem csinál semmit, Fer
dinánd főherczeg nyakig, ül a szégyenben. Bécset elejtik, 
nem tartják tovább, akár csak azt mondanák nekünk: az 
Isten velünk, és ördög vigyen benneteket, és a ti föváros-
tokat. Egy tábornokunkat, a kit valamennyien szerettünk, 
Schmidtet, halálba kergetik, s még szerencsét kívánnak 
nekünk a győze lemhez! . . . Megengedi tán, hogy fölhábo-
rítóbb hírt, mint a melyet ön hozott, még csak képzelni 
se lehet. Az egész olyan, mintha czélzatos volna. Ezenkí
vül, tegyük föl, hogy önök csakugyan fényes győzelmet 
arattak, sőt, hogy még Károly főherczeg is győzelmet ara-



tott, ugyan mit változtatna ez a dolgok állásán? Most 
már késő, mikor Bécs a francziák kezén van. 

— Hogy-hogy' a francziák kezén? Bécset elfog
lalták? 

— Nemcsak hogy elfoglalták, hanem Bonaparte 
Schönbrunnban van, és a mi kedves grófunk, Vrbna gróf,, 
útban van hozzá a parancsaiért. 

A z utazás, a fogadtatás fáradalmai és benyom 
de különösen az ebéd után Bolkonszkij úgy érezte, h 
nem fogta fel teljesen azoknak a szavaknak a jelentőség 
melyeket hallott. 

— Ma reggel volt nálam Lichteufels gróf, — foly
tatta Bilibin, — s mutatott egy levelet, a melyben részle
tesen le van írva a francziák parádéja Bécsben. Murai 
herczeg, és minden egyéb . . . Ebből látható, hogy az önök 
győzelme nem éppen nagyon örvendetes és hogy önt nem 
fogadhatták úgy, mint a megmentőjüket . . . 

— Igazán mondom, nekem mindegy, tökéletesít 
mindegy! — mondotta Andrej herczeg és kezdte belá ' 
hogy annak a hírnek, melyet ö a kremsi ütközetről ho 
olyan eseményekkel szemben, a minő Ausztria fővár 
nak az elfoglalása, tényleg nem lehet valami nagy fon 
sága. — De hát hogy' tudták Bécset elfoglalni? Mikor 
a híd, a hírneves erődítések és Auersperg herczeg? 
tank olyan hírek jártak, hogy Auersperg herczeg véd 
mezi Bécset, — mondotta. 

— Auersperg herczeg ezen az oldalon, a mi old 
kon áll és bennünket védelmez; szerintem ugyan na 
rosszul, de mégis csak védelmez. Bécs pedig a túlsó 
dalon van. A híd, az még nincs és remélem, nem is 
elfoglalva, mert alá van aknázva és ki van adva a 
rancs, hogy fölrobbantsák. Ellenkező esetben mi már 
a csehországi hegyek között volnánk, önök pedig e 
hadseregükkel együtt ugyancsak rossz világot élnéd 
két tűz közt. 

— No, de ez még mind nem jelenti azt, hogy a 
járatnak vége, — szólt Andrej herczeg. 

— Én pedig azt hiszem, hogy vége. És így go 
kodnak az itteni nagyfejű álomszuszékok is, csak 
merik kimondani. Az lesz, a mit én már a hadjárat 



detén megmondottam, hogy nem az önök lövöldözése ott 
Dflrreiistein alatt és egyáltalában nem a puskapor dönti el 
ezt a kérdést, hanem azok, a kik kieszelték, — mondotta, 
ismételvén egyik mot-iát, miközben összeránczolta a 
homlokát és szünetet tartott. — A kérdés csak az, hogyan 
végződik Alexander császár és a porosz király berlini ta
lálkozása. Ha Poroszország is belép a szövetségbe, akkor 
Ausztriát belekényszeritik abba, hogy a háborút foly
tassa. Ha pedig nem, akkor mindössze arról lesz szó, hogy 
megegyezzenek az iránt, hol állapítsák meg az új Campo-
Formio első szakaszát. 

— De milyen rendkívüli genialitás ez! — kiáltott 
fői egyszerre Andrej herczeg, s kis kezét ökölbe szorítva 
rácsapott vele az asztalra. — És milyen szerencséje van 
eímck az embernek! 

— Buonaparténak? — kérdezte Bilibin s összerán
czolta a homlokát, ezzel jelezvén, hogy most un mol 
következik. — Buonaparte? — ismételte, az u-t különö
sen hangsúlyozva. — De én azt hiszem, hogy most, a 
mikor Schónbrunnból diktál Ausztriának törvényeket, il 
faut lui fairé gráce de l'u.* fin határozottan meg is kezd
tem ezt az újítást s őt egyszerűen Bonapart-nak hívom. 

— Nem, tréfán kívül, — szólott Andrej herczeg, — 
fin hát csakugyan azt hiszi, hogy a hadjáratnak vége? 

— íme én ezt gondolom: Ausztriát lóvá tették, I ö 
ehhez még nincs hozzászokva. És megfizet érte. Lóvá 
tették először azért, mert a tartományai föl vannak dúlva 
(azt mondják, hogy az igazhitű hadsereg kegyetlen pusztí
tásokat visz véghez), a hadserege le van törve, fővárosa 
elesett, és mindez, pour les beaux yeux du cet szardíniái 
Felség. Es, — köztünk maradjon kedvesem, — ez az, a 
miből én azt szimatolom, hogy becsapnak bennünket, szi
matolom a Francziaországgal való egyezkedést, és a 
béke, a titkos és suttyomban megkötendő béke terveit. 

— Ez lehetetlen! — szólott Andrej herczeg; — ez 
nagyon is alávaló dolog volna. 

Mikor Andrej herczeg bement a számára előkészí
tett szobába, és tiszta fehérneműben ráfeküdt az illatos 
és megmelegített tollpárnákra. — úgy érezte, mintha az 

• Buonaparte? . . . El kell engedni neki az u-t. 



az ütközet, a melynek ö hozta meg ide a hírét, régen, na
gyon régen történt volna. A porosz szövetség, Ausztria 
hitszegése^ Bonaparte új diadala, a holnapi parádé és a 
Ferencz császárnál kilátásban lévő kihallgatás foglalkoz
tatták. Behunyta a szemeit, de ugyanabban a pillanatban 
ágyúdörgés, puskaropogás, kocsizörgés zúgott a füleibe s 
ime megint muskétások ereszkednek le csatárlánczban a 
hegyről, a francziák lövöldöznek s ő érzi, a mint megre
meg a szíve, s ö is előre rohan Schmidt-tel, a golyók ví
gan fütyölnek körülötte s ő az életörömnek azt a megtíz
szerezett érzését érzi, a melyet gyermekkora óta nem ta
pasztalt. Fölébredt. 

„Igen, mindez így v o l t ! . . . " — mondotta magában, 
boldogan, gyermekicsen elmosolyodva s erőteljes, fiatal 
álomba merült. 

XI . 

Másnap későn ébredt. Felújítván magában a múlt 
benyomásait, mindenekelőtt arra emlékezett vissza, hogy | 
ma be kell mutatkoznia Ferencz császár előtt, majd 
eszébe jutott a hadügyminiszter, az előzékeny osztrák 
szárnysegéd, Bilibin és az este folytatott beszélgetés. M 
palotába lévén menendő, teljes díszbe öltözött, a mit már 
rég nem cselekedett volt meg, s frissen és szépen, felkfl 
tött karral belépett Bilibin szobájába. Még más n é g y ! 
is volt a szobában a diplomácziai karból. Kuragin H n 
polit herczeget, a ki a nagykövetség titkára volt, Bolkoüj 

szkij már ismerte; a többiekkel Bilibin ismertette meg. 
Azok az urak, a kik Bilibinnél voltak, — csupa gaz-1 

dag, vidám és nagyvilági fiatal ember, — úgy Bécsbeo 
mint itt is egészen külön kört alkottak, a melyet BilibiaJ 
a ki ennek a körnek a feje volt, a „mieink"-nekj les nHrm 
keresztelt el. Ennek a körnek, mely csaknem kizáróan 
diplomatákból állott, szemlátomást meg voltak a maga, íj 
politika és háború ügyeivel semmi kapcsolatban nem 
álló nagyvilági érdekei, egyes asszonyokkal s a szolgála 
irodai részével való viszonyai. Ezek az urak, úgy látszikj 
kész örömmel fogadták a körükbe Andrej herczeget (olya] 
megtiszteltetés, a melyben csak kevés embert részesített 



tek), akárcsak közülök való lett volna. Puszta udva
riasságból s hogy a társalgást megindítsák, bevezetésül 
néhány kérdést intéztek hozzá a hadseregről és a leg
utóbbi ütközetről, mire a társalgás megint csak vidám él
ezek és tréfák közt forgácsolódott szét. 

— De különösen jó a dologban az, — szólalt meg az 
egyik, egy diplomata-társának a kudarczárói szólva, — 
különösen jó az, hogy a kanczellár egyenesen megmondta 
neki, hogy Londonba történt áthelyeztetése voltaképpen 
előléptetés, s hogy tehát így fogja föl a dolgot. 

— El tudják-e képzelni azt a figurát, mikor ezt 
hallja?... 

— De a mi mindennél rosszabb, urak, én most lelep
lezem önök előtt Kuragint; ez a Don Jüan, ez a rettenetes 
ember, rútul kihasználja egy társának a szerencsétlen
ségét! 

Hyppolit herczeg egy karosszékben heverészett s 
fölrakta a lábait a szék támlájára. Elmosolyodott. 

— Ugyan, ugyan, — mondotta. 
— Úh, Don Jüan! Óh kígyó! — hallatszott minden 

oldalról. 
— ön nem is tudja, Bolkonszkij, — fordult oda Bili

bin Andrej herczeghez, — hogy a franczia hadsereg (majd
nem azt mondtam: az orosz hadsereg) minden kegyetlen
sége is csak semmiség ahhoz, a mit ez az ember az asz-
szonyok közt véghezvitt. 

— A nő — barátnője a férfinak, — jegyezte meg 
Hyppolit herczeg s lorgnette-jével elkezdte nézni a 
lábait. 

Bilibin és a többiek Hyppolit herczeg szemébe nézve 
fölkaczagtak. Andrej herczeg tisztában volt vele, hogy ez 
a Hyppolit herczeg, a kitől (őszintén szólva) a feleségét is 
féltette, a bolondját járta ebben a társaságban. 

— Nem kell bemutatnom önnek ezt a Kuragint, — 
szólt oda Bilibin halkan Bolkonszkijhoz. — Elragadó, mi
kor elkezd okoskodni a politikáról; érdemes látni a fon
toskodását. 

Odaült Hyppolit mellé és a homlokát összeráu-
czolva elkezdett vele politikáról beszélni. Andrej herczeg 
s a többiek odaálltak köréjük. 



— A berlini kabinet nem mondhat véleményt a szö
vetségről, — kezdte Hyppolit jelentőségteljes pillantást 
vetve maga körül, — a nélkül, hogy kifejezést adjon... 
mint legutolsó jegyzékében is tette . . . egyébiránt, ha a 
császár Ö Felsége nem üt csorbát a mi szövetségünk lé
nyegén . . . 

— Bocsánat, még nem fejeztem b e . . . — mondotta 
Andrej herczegnek, s megfogta a kezét. — Én azt hiszem, 
a beavatkozás előnyösebb lesz, mint a be nem avatkozás, 
— Itt szünetet tartott. — Lehetetlen azzal befejezettnek 
tekinteni az ügyet, hogy a mi november 18-iki levelünkéi 
nem fogadták el. Lám, idevezet mindez. 

Eleresztette Bolkonszkij kezét, ezzel akarván jelezni, 
hogy most már véglegesen befejezte. 

— Demosthenes, rádismerek arról a kavicsdarabról, 
a melyet arany-szájadban rejtegetsz! — szólalt meg Bili 
bin, a kinek még a feje búbja is megmozdult a gyönyörű 
ségtöl. 

Mindannyian nevettek. Valamennyiüknél haugosab-
ban kaczagott Hyppolit. Szemlátomást szenvedett, szino] 
elállt a lélegzete, de azért nem bírta elfojtani a legvil 
dabb kaczagást, melv egészen széjjclhúzta állandóaj 
mozdulatlan arczát. 

— Nos, uraim, — mondotta Bilibin, — Bolkonszkí 
Brünnek és a házamnak a vendége, s én, tőlem telhetótoJ 
be akarom mutatni neki az itteni élet minden gyönyör!] 
ségét. Ha Bécsben volnánk, ez könnyű volna; de itt, eb
ben a nyomorult morva fészekben, már nehezebb, s ff] 
számítok valamennyiüknek a támogatására. Be kell mu-j 
tatni neki Brüunt. önök vállalják magukra a színházat -j 
én a társaságot: te pedig, Hyppolit, természetesen a/ asz-
szonyokat. 

— Meg kell neki mutatni Ameliet! — szólott l 
egyik, s megcsókolta az ujjai hegyét. 

— Egyáltalában, — jegyezte meg Bilibin, — embei 
szeretöbb érzelmekre kell hangolni ezt a vérszomjas ka
tonát. 

— Sajnálom, uraim, de aligha vehetem igénybe sa 
ves vendégszeretetüket, most is már ideje, hogy menjekj 
— mentegetőzött Bolkonszkij s az óráiára nézett. 



— Hová? 
— A császárhoz. 
- Ó h ! Oh! Oh! 
— Nos hát, a viszontlátásra, Bolkonszkij! A viszont

látásra, herczeg, jöjjön valamivel korábban ebédre, — 
hallatszottak hangok. — Majd a szárnyaink alá vesszük. 

— Csak iparkodjék, ha a császárral beszél, minél 
jobban diesérni az élelmezés és a menetelés rendjét, — 
mondotta Bilibin, mikor Bolkouszkijt az előszobába ki
kísérte. 

— Szeretném dicsérni, de a mennyire ismerem, 
nem igen tehetem, — felelt Bolkonszkij mosolyogva. 

— Egyáltalában, iparkodjék minél többet beszélni. 
Neki szenvedélye — a kihallgatás, de beszélni nem sze-

1 ret, s a mint maid látni fogja, nem is igen tud. 

XII. 

Ferencz császár a cercle alkalmával merően ráné
zett Andrej herczegre, a ki a számára kijelölt helyen az 
osztrák tisztek között állott és intett is neki hosszúkás 
fejével. Kevéssel ezután a tegnapi szárnysegéd udvaria
san közölte Bolkonszkijval a császárnak azt az óhajtását, 
hogy öt kihallgatáson fogadja. Ferencz császár a szoba 
közepén állva fogadta őt. Andrej herczeg mielőtt elkezdett 
volna beszélni, megütközött azon, hogy az uralkodó szinte 
zavarba jött és nem tudván, mit mondjon, elvörösödött. 

— Mondja csak, mikor kezdődött az ütközet? — 
kérdezte szaporán. 

Andrej herczeg felelt. Ez után a kérdés után ehhez 
hasonló együgyű kérdések következtek: ,,egészséges-e 
Kutuzov? Mikor jött el Kremsböl?" stb. A z uralkodó 
olyan kifejezéssel beszélt, mint ha csak kizárólag az lett 
volna a czélia, hogy bizonyos számú kérdést intézzen 
hozzá. De az ezekre a kérdésekre adandó feleletek, a 

' ^ Arvrtti | M,>m pr. 
llOZZa. L>e a z c/iciwc a nv.uw^.»v . 
mint nagyon is feltűnően elárulta, éppenseggel nem ei-
dekelték. 

- HÉ 
a császár. 

dckcltck 
Hány órakor kezdődött az ütközet? - kérdezte 



— Azt nem mondhatom meg Felségednek, hogy az 
arczvonalon hány órakor kezdődött az ütközet, de Dür-
rensteinnél, a hol én voltam, este hat órakor indultak ro
hamra a csapatok, — mondotta Bolkonszkij élénken, s 
azt remélte, hogy most tán előterjesztheti mindannak a 
fejében immár készen álló hiteles leírását, a mit tudott és 
látott. De a császár elmosolyodott és félbeszakította. 

— Hány mérföld? 
— Honnan és meddig, Felség? 
— Dürreusteintől Kremsig. 
— Három és fél mérföld, Felség. 
— A francziák otthagyták a balpartot? 
— A mint a kémeink jelentették, az éjszaka íolj 

mán keltek át tutajokon. 
— Van-e elég takarmány Kremsben? 
— Takarmány nem volt annyi , . . . 
A császár közbevágott: 
— Hány órakor esett el Schmidt tábornok? 
— Ü g y tetszik, hét órakor. 
— Hét órakor? Ez szomorú! nagyon szomorú! 
A császár azt mondta, hogy köszönöm és 

hajtotta magát, Andrej herczeg kiment, mire az ud 
ronezok legott minden oldalról körülfogták. Minden 
gyöngéd pillantások és gyöngéd szavak röppentek 
A tegnapi szárnysegéd szemrehányást tett neki, 1 
miért nem a palotában szállt meg és fölajánlotta ne 
házát. A hadügyminiszter is odalépett hozzá és sze 
csekívánatok közt átadta neki a Mária Terézia-rend 
madik osztályát, melyet a császár adományozott ... 
császárné kamarása meghívta őt a felséges assz 
hoz. A főherczegnő is látni kívánta. Valósággal . 
tudta, kinek feleljen előbb és beletelt pár pillanat, 
kissé összeszedte magát. A z orosz követ megfogl 
vállát, odahúzta az ablakhoz és elkezdett vele 
szélgetni. 

Bilibin szavai ellenére is örömmel fogadták . 
hírt, a melyet hozott. Hálaadó isteni tiszteletet is 
deltek el. Kutuzovot a Mária Terézia-rend nagy ken 
jével tüntették ki, s az egész hadsereget elhalmo 
jutalmakkal. Bolkonszkijt minden oldalról meghíváso 



árasztották el, s egész délelőtt látogatásokat kellett ten
nie az osztrák előkelőségeknél. Miután este öt óra táj
ban a látogatásokat befejezte, megfogalmazta a fejében 
az ütközetről és a brünni kirándulásról az apjának írandó 
levelet és elment haza Bilibinhez. Bilibin házának a lép
csője előtt egy félig megrakott bricska állott, és Bilibin 
inasa, Franz. valami nehéz ládát czipclvc jött ki az 
ajtón. 

Andrej herczeg, mielőtt Bilibinhez ment volna, be
tért egy könyvesboltba, hogy az egész hadjáratra ellássa 
magát könyvekkel s ott elüldögélte az időt. 

— Mit jelentsen ez? — kérdezte Bolkonszkij. 
— Jaj, kegyelmes uram! — szólott Franz, a ki 

nagynehezeu fölrakta a ládát a bricskára — Megint me
gyünk tovább. Az a gonosztevő már megint a sarkunk
ban van. 

— Mi az? Mit jelent ez? — kérdezte ismét Andrej 
herczeg. 

Bilibin kijött Bolkonszkij elé. Állandóan nyugodt 
arcza most izgatott volt. 

— Na már valljuk be, hogy ez pompás valami, 
— mondotta, — pompás egy história azzal a Tabor-híddal. 
Kardcsapás nélkül átkeltek rajta. — Andrej herczeg az 
egészből semmit sem értett. 

— De hát hol járt ön, hogy még azt sem tudja, a 
mit már minden kocsis tud a városban? 

— A főherczegnötöl jövök. Ott semmit se hal
lottam. 

— És azt se látta, hogy mindenfelé csomagolnak? 
— Nem lá t tam. . . De hát mi történt? — kérdezte 

Andrej herczeg türelmetlenül. 
— Mi történt? Az történt, hogy a francziák átkel

tek azon a hídon, a mely Auersperg védelmére volt 
bízva; s a hidat nem pusztították el, úgy, hogy Murát 
most sietve útban van Brünn felé és ma-holnap itt 
is lesz. 

— Hogy-hogy' itt? De hát miért nem pusztították cl 
a hidat, ha alá van aknázva? 

— Ezt én kérdem öntől. Ezt senki, még maga Bo
naparte se tudja. — Bolkonszkij vállat vont. 



— De ha átkeltek a hídon, ez annyit tesz, hogy a 
hadsereg is elveszett: elvágják az útját, — mondotta. 

— 'Sz ez éppen a nagyszerű, — felelt Bilibin. — 
Hallgasson csak ide. A francziák, mint már említettem, 
bevonulnak Bécsbe. Eddig rendben van minden. Más
nap, vagyis tegnap, a marsall urak: Murát, Lannes és 
Beliard lóra ülnek és elmennek a hídhoz. (Megjegyzendő, 
mind a hárman gascogneiak.) — Urak, — úgymond egyi-' 
kük, — önök is tudják, hogy a Tabor-híd minden ol
dalról alá van aknázva, s hogy előtte egy veszedelmes 
erősség és tizenötezer katona áll, a kiknek ki van adw 
a parancs, hogy a hidat felrobbantsák és bennünket ne 
eresszenek át rajta. De a mi császárunknak, Napoleoaj 
nak nagyon kellemes lesz, ha mi ezt a hidat elfoglaljulj 
fivérünk hát hárman és foglaljuk el. Gyerünk, mondj' 
rá a többiek; s elindulnak, elfoglalják a hidat, kei esz 
mennek rajta, és most egész seregükkel a Duna inne 
partján jönnek mi felénk, önök és az önök összekötő 
nála felé. 

— Elég volt a tréfából, — szólott Andrej here 
szomorúan és komolyan. — Ez a hír fájdalmasan, de e 
úttal kellemesen is érintette öt. Alig hallotta m 
hogy az orosz hadsereg ilyen reménytelen állapotb 
van, megvillant a fejében az a gondolat, hogy éppen 1 
ö számára van fönntartva az, hogy az orosz sereget ed 
bői a kellemetlen helyzetből kimentse, s hogy ime, i t t ] 
a Toulon, mely majd kiemeli őt az ismeretlen tisz 
sorából és megnyitja előtte a dicsőség útját. A mint 
bint hallgatta, már élénken elképzelte, hogy' fo~' 
mint a hadsereghez megérkezik, előterjeszteni a h 
nácsban a véleményét, mely egyedül alkalmas arra, 
a hadsereget megmentse, s hogy' fogják ő rá egym 
rábízni ennek a tervnek a megvalósítását. 

— Elég volt a tréfából, — ismételte. 
— Nem tréfálok, — folytatta Bilibin, — ez a 

morú valóság. Ezek az urak rálépnek a hídra egy 
fehér kendőket vesznek elő; azt állítják, hogy fej 
szünet van. s hogy ők, a marsallok azért jönnek, 
Anersperg herczeggel tárgyalást kezdjenek. Ki. ü 



les tiszt bebocsátja őket a hidat védő erősségbe. Ezerféle 
gascognei badarsággal beszélik tele a f e j é t ; azt mondják, 
hogy a háborúnak vége, hogy Ferencz császár talál
kozni fog Bonapartéval, s hogy ők beszélni akarnak 
Auersperg herczeggel, s több efféle. A tiszt e l k ü l d Auer-
spergért; az urak összeölelkeznek a tisztekkel, tréfálkoz
nak, ráü lnek az ágyúkra, s e közben egy franczia zászló
alj észrevétlenül rálép a hídra, a robbantó anyagokkal 
telt zsákoka t a vízbe hajigálja róla és eljut az erőség
hez. Végre megjelenik a tábornok, a mi kedves herczeg 
Auersperg von Mauternünk. — „Kedves ellenség! A z 
osztrák hadsereg virága, a török háború hőse! A z ellen
ségeskedésnek vége, kezet nyújthatunk egymásnak . . . 
Napóleon ég a vágytól, hogy Auersperg herczeget meg-
lismerje". Szóval, ezek az urak, nem hiába gascogneiak, 
szép szavaikkal lebeszélik a lábáról Auersperg hercze
get, a ki olyan hízelgőnek tartja magára nézve azt, hogy 
oly gyorsan bizalmasává lett a franczia marsalloknak, 
annyira elvakul Murát köpenye és struccztollai láttára, 
qu'il n y voit que du feti, et oublie celui qu'il dévait fairé, 
iaire sur 1'cnnemi (gyors beszéde ellenére se feledkezett 
meg arról, hogy ez után a mot után, a kellő méltatásra 
némi szünetet tartson). A franczia zászlóalj szaporán be
vonul az erősségbe, bcszögezi az ágyúkat, s a híd el van 
foglalva. He a mi még a legjobb, — folytatta a saját 
elbeszélésének a pompás voltától szinte lecsillapodva, 
— az az. hogy az az őrmester, a ki a mellett az ágyú 
mellett állott, melynek jelt kellett volna adni az aknák 
felrobbantására és a híd légberöpítésére, ez az őrmester 
franczia katonákat látván a hídon, már lőni akart, de 
Lannes félrerántotta a kezét. Az őrmester, a ki nyilván 
okosabb ember volt a tábornoknál, odasiet Auersperghez 
és jelenti: „Herczeg, önt rászedték, ime a francziák!" 
Murát látja, hogy mindennek vége, ha az őrmestert szó
hoz engedik jutni. Tettetett csodálkozással (igazi gascog-
nei módon) odafordul Auersperghez: „Nem ösmerek rá 
a világszerte annyira magasztalt osztrák fegyelemre, — 
ú g y m o n d , — ön megengedi, hogy egy alantasa így be
s z é l j e n ! " Ez geniális! Auersperg herczeg megsértődik és 
elfogatja az őrmestert. Na, valljuk be, ez pompás, ez az 



egész história a Tabor-híddal. Ez már nem is butaság, 
nem is alávalóság . . . 

— Lehet, hogy árulás, — szólott Andrej herczeg s 
élénken maga elé képzelte a szürke köpenyeket, a jele
ket, a lőporfüstöt, a puskaropogást és a dicsőséget, mely 
reá várakozik. 

— A z sem. Ez nagyon is kényelmetlen helyzetbe 
sodorná az udvart, — folytatta Bilibin. — Ez se nem 
árulás, se nem butaság, se nem alávalóság, ez éppen úgy, 
mint Uhunál, ez . . . Mintha elgondolkodott volna a 
megfelelő kifejezésen: — c'est du Mack. Nous sommes 
mackés, — fejezte be, érezvén, hogy ezzel egy mo/-t, egy 
friss, vagy olyan mof-t mondott, mely szálló igévé lesz. 
Megelégedése jeléül homlokáról egyszeriben eltűntek a 
ránczok s könnyedén elmosolyodva elkezdte a körmei 
vizsgálni. 

— Hová készül? — szólalt meg egyszerre. Andrej 
herczeghez fordulva, a ki fölkelt és a szobája felé indult. 

— Utazom. 
— Hová? 
— A hadsereghez. 
— De hiszen még két napot akart itt tölteni. 
— De most tüstént megyek. — Es Andrej herczei 

miután intézkedett az elutazásáról, bement a szobájábt 
— Tudja mit, kedvesem, — mondotta Bilibin, i 

mint belépett hozzá a szobájába. — Én gondolkodtat-! 
önről. Miért is megy el voltaképpen? — Es e következ
tetés megdönthetetlenségének a jeléül, eltűntek homkrj 
káról a ránczok. 

Andrej herczeg kérdő pillantást vetett rá és nem I 
felelt semmit. 

— Miért megy el? Tudom, ön azt hiszi, hogy most. 1 
mikor a sereg veszedelemben van, kötelessége elroltaná I 
Értem én ezt, kedvesem, ez a valódi hősiesség. 

— Legkevésbbé sem, — felelt Andrej herczeg. i 
— De hiszen ön filozófus, legyen liát egészen n | 

nézze más szempontból a dolgokat s akkor be fogja^H 
hogy az ön kötelessége, ellenkezőleg, az, hogy mag^H 
mélje. Hagyia azt másokra, a kik semmi egyébre m I 
valók . . . önnek nincs parancsa arra, hogy visszati^H 



innen pedig ínég nem is bocsátották el, következéskép
pen itt maradhat és eljöhet velünk oda, a hová bennünket 
szerencsétlen sorsunk sodor. Azt mondják, Olmützbe me
gyünk. Olmütz nagyon kedves város. S az én hintómon 
nagyon szépen megférünk majd kettecskén. 

— Ne tréfáljon, Bilibin, — mondotta Bolkonszkij. 
I — Én őszintén és barátilag beszélek önnel. Csak 

gondolja meg jól. Hová és miért menne el most, mikor 
itt is maradhat? önre két dolog várhat (bal halántékán 
ásszcránczolta a bőrt): vagy megkötik a békét még 
mielőtt visszajutna a hadsereghez, vagy pedig szégyen 
és gyalázat éri az egész Kutuzov-féle hadsereget. Egyik 
a kettő közül. — fis Bilibin érezvén, hogy ez a dilemma 
megdönthetetlen, elsimította a bőrét. 

— Azt én nem ítélhetem meg, — mondotta Andrej 
herczeg hidegen, s gondolta magában: „megyek azén. 
hogy megmentsem a hadsereget". 

— Kedvesem, ön hős, — szólott Bilibin. 

X „ I . 

Bolkonszkij, miután a hadügyminisztertől elbúcsú
zott, még akkor éjjel elutazott a hadsereghez, maga se 
tudván, hol fog ráakadni, s attól tartván, hogy Krems 
ielé útközben a francziák kezébe kerül. 

Brünnben az egész udvari népség csomagolt, s a 
podgyász már útban is volt Olmütz felé. Etzelsdorf táján 
Andrej herczeg kijutott arra az útra, a melyen a leg
nagyobb rendetlenségben vonult tova az orosz hadsereg. 
Az utat a társzekerek annyira eltorlaszolták, hogy foga
tán lehetetlen volt tovább jutnia. Egy kozák csapattól 
kért tehát egy lovat és egy kozákot, s éhesen és fárad
tan, a szekereket elkerülve, sietett előre, hogy a főpa
rancsnokot fölkutassa. Útközben a hadsereg helyzetéről 
a legvészjóslóbb hírek jutottak a fülébe, s a rendetlenül 
menekülő sereg látása ezeket a hireket csak megerő
sítette. 

„És erre az orosz hadseregre, a melyet a világ má
sik végéről angol arany hozott ide, ugyanazt a sorsot 
fogják rámérni (az ulmi hadsereg sorsát)", — jutottak 

Tolsztoj: Habom és béke. I. 



eszébe annak a hadiparancsnak a szavai, a melyet Na
póleon a hadjárat kezdete előtt hadseregéhez intézett, s 
ezek a szavak a lángeszű hős iránt való csodálkozásnak 
s egyúttal a sértett büszkeségnek és a dicsőség reményé
nek az érzését keltették föl benne. S ha nem marad egyék 
hátra, mint meghalni? — gondolta magában. Nos, ha 
meg kell lenni! Ezt én se fogom rosszabbul csinálni, 
mint mások! 

Andrej herczeg megvetéssel nézett végig ezeken a 
végtelen és rendetlenül kavargó csapatokon, szekerekéi 
tüzérségen és megint mindenféle rendű és rangú szeke
reken, melyek egymást el-elhagyogatva, három, négy sor-
ban, torlaszolták el a sáros utat. Minden oldalról, elül is, 
hátul is, a meddig csak a füléhez hang elhatott, nem hal
latszott egyéb, mint kerékzörgés, szekérládák dübörg 
talyigák és ágyúk csikorgása, lódobogás, ostorpatt 
a lovak biztatása, katonák, legények és tisztek szitk 
dása. A z útszélen szakadatlan sorban, hol széttépett, 
szét nem tépett, elhullott lovak, hol törött szekerek, a 
lyeken valakire várva, egy-egy katona ült, hol a csapa 
tói elmaradt katonák voltak láthatók, a kik csoport" 
verődve bandukoltak a szomszéd falvak felé, vagy 
tak belőlük csirkét, bárányt, szénát vagy egye' 
megtöltött zsákokat. A lejtőkön és a lankásokon sűrű 
lettek a csoportok és szakadatlan kiabálást vittek vád 
hez. A sárba térdig elmerült katonák puszta kézzel tá 
gatták az ágyúkat és a szekereket; pattogtak az ost 
csúszkáltak a lovak, szakadtak az istrángok s ordító 
tói dagadt az emberek melle. A tisztek, a kik a men 
vezették, hol előre, hol hátra száguldoztak a szek 
közt. Ebben az általános zűrzavarban alig hallá 
a hangjuk, s látszott az arezukon. hogy nagyon is k 
kednek annak a lehetőségében, hogy a züllést fö 
tóztassák. 

„íme, ez hát az a kedves igazhitű hadsereg", 
gondolta magában Bolkonszkij és eszébe jutottak B 
szavai. Ezek közül az emberek közül meg akarván 
dezni valakitől, hogy merre van a főparancsnok, 
ment egy szekérhez. Éppen vele szemben egy furcsa 
sejű egylovas jármű döczögött, mely alkalmasint 



jag készült s a talyiga, a cabriolet és a hintó keverékére 
emlékeztetett. A jármüvet egy katona hajtotta, és bőr-
ernyője alatt egy nyakig kendőkbe burkolt nő ült. Andrej 
berezeg már közeledett s éppen meg akarta a katonát 
szólítani, mikor a kocsiban ülő nőnek kétségbeesett kia
bálása vonta magára a figyelmét. A z a tiszt, a ki a szál
lítmányt vezette, ütötte verte azt a katonát, a ki mint 
kocsis ült a bakon, azért, mert el akarta kerülni a többie-

. s a korbács egy suhintása rácsapott a kocsi ernyő
jére. A nö élesen fölsikoltott. Mikor Andrej herczeget 
megpillantotta, kihajolt az ernyő alól, s a takarók közül 
kinyúló sovány kezeivel integetve, kiabált: 

— Segédtiszt úr! Segédtiszt úr . . . az Istenért . . . 
védjen meg . . . Mi lesz ebből? . . . £n a hetes vadá-

' szok orvosának vagyok a felesége . . . nem eresztenek, 
elmaradtunk, elvesztettük a mieinket . . . 

— Lepénynyé lapítalak, pusztulj innen! — ordított 
ateldühödt tiszt a katonára: — pusztulj innen a gebéddel 

.együtt. 
— Segédtiszt úr, védjen meg. Micsoda dolog ez? — 

ordított az orvos felesége. 
— Legyen szíves ezt a szekeret előrebocsátani. 

Nem látja, hogy asszony ül benne? — szólott Andrej 
herczeg a tiszthez lépve. 

A tiszt ránézett s a nélkül, hogy felelt volna, megint 
a katonához fordult. — összetiporlak . . . Vissza! . . . 

— Bocsássa előre, ha mondom, — ismételte Andrej 
berezeg s összeszorította az ajkait. 

— Hát te ki v a g y ? — fordult hozzá egyszerre a 
tiszt részeg dühvel. — Ki vagy te? T e (különösen hang
súlyozta a te szócskát) a parancsnokom vagy tán, vagy 
mi? Itt én vagyok a parancsnok, nem te. Vissza, ha mon
dom, — ismételte, — mert lepénynyé lapítalak. — Ez 
a kifejezés nyilván nagyon megtetszett neki. 

— Jól lefújta a segédtisztecskét, — hallatszott há
tairól. 

Andrej herczeg látta, hogy a tiszten a minden ok 
nélkül való dühnek olyan rohama vett erőt, a melyben 
az ember nem tudja, mit beszél. Látta, hogy az orvos 
felesége érdekében való közbelépése teli van azzal, a 

a* 



mitől mindennél jobban félt, azzal, a mit a franczia ridi-
cule-nek hív, de az ösztöne mást mondott. Alig hogy a 
tiszt az utolsó szavakat kimondta, Andrej herczeg a düh
től eltorzult arczczal odarohant hozzá és ráemelte a sze-á 
ges korbácsát. 

— Eressze e-lő-re! 
A tiszt legyintett a kezével és sietve odább állott. j 
— A z egész rendetlenséget ezek a törzskari embe

rek csinálják, — mormogta magában. - legyen, a mit 
akar, bánom is én. 

Andrej herczeg szaporán, lesütött szemekkel, obi 
hagyta az orvos feleségét, a ki őt megmentőjének ml 
vezte és undorral gondolván vissza ennek a megaláaj 
jelenetnek legapróbb részleteire, elvágtatott a felé a fai 
felé, a melyben állítólag a főparancsnok tartózkodott, J 

A falúba érve, leszállt a lováról s azzal a szán
dékkal ment be a legelső házba, hogy kissé megpiheal 
valamit eszik, és tisztába hozza ezeket a bántó és gyöH 
gondolatokat. „Ez egy sereg gazember, de nem katonai 
gondolta magában, miközben az első ház ablakához le
pett, a mikor egy ösmerős hang a nevén szólította. 

Körülnézett. Neszviczkij csinos arcza kandiké 
egy kis ablakból. Neszviczkij valamit majszolt s a 1 
vei integetve hívta őt magához. 

— Bolkonszkij! Bolkonszkij! Süket vagy tán, I 
mi? Gyere ide szaporán, — kiabált rá. 

A házba lépve, Andrej herczeg ott látta Nesz 
kijt egy másik segédtiszttel, a mint éppen falatoztál 
Szaporán azzal a kérdéssel fordultak Bolkonszkijh 
nem tud-e valami újságot? Jól ösmert arczaikon A 
herczeg a nyugtalanság és az aggodalom kifejezését 
döztc fel. Ez a kifejezés különösen feltűnő volt N 
viczkij örökké mosolygó ábrázatán. 

— Hol a főparancsnok? — kérdezte Bolkot 
— Itt van abban a házban ni, — felelt a seg' 
— Nos hát csakugyan igaz a béke vagy a 

tuláczió? — kérdezte Neszviczkij.^ 
— Ezt én kérdem tőletek. Én semmit se 

csak azt, hogy nagy nehezen tudtam csak ho 
visszakerülni. 



V — Dc hogy nálunk mi van! Rémületes! Restellem 
pajtás, hogy kinevettük Mack-ot, most pedig mi alkal
masint még rosszabbul járunk, — szólott Neszviczkij. 
- Ülj le hát és egyél valamit. 

I — Most ugyan, herczeg, se szekeret, se semmit 
nem talál, a Pjotr-ja pedig, tudja Isten hol jár, — je-

tc meg a másik segédtiszt. 
V — De hát hol a főhadiszállás? 

— A mint halljuk, Znaimban. 
— Én mindenemet, a mire csak szükségem van, 

felrakattam két lóra, — szólott Neszviczkij, — és igazán 
mondom, pompásan fölpakkolták azt a két állatot. 
Akár a csehországi hegyeknek is nekimehetek velük. 
Rosszul állunk, pajtás. De neked mi bajod, tán beteg 
vagy, hogy úgy remegsz? — kérdezte Neszviczkij, mi
kor észrevette, hogy Andrej herczeg rángatózik, mintha 

ak leydeni palaczkhoz nyúlt volna. 
— Semmi, — felelt Andrej herczeg. Ebben a pilla

natban megint eszébe jutott az az iménti jelenet az orvos 
feleségével, és azzal a szekerésztiszttel. 

I — Mit csinál itt a főparancsnok? — kérdezte. 
— Fogalmam sincs róla, — felelt Neszviczkij. 
— Én csak annyit látok, hogy itt gyalázatosan, 

gyalázatosan megy minden, — jegyezte meg Andrej 
herczeg és bement abba a házba, a melyben a főparancs
nok lakott. 

Miután elhaladt Kutuzov fogata, a kíséret elgyötört 
hátaslovai és a kozákok mellett, a kik hangosan beszél
gettek, Andrej herczeg belépett az előszobába. Maga 
Kutuzov, mint mondták, Bagration herczeggel és Weich-
rother-rel benn volt a házban. A z utóbbi osztrák tábor
nok volt, a ki az elesett Schmidt helyébe került ide. A z 
előszobában a kis Kozlovszkij guggolt egy irnok előtt. A z 
írnok egy megfordított dézsán felgyűrt ujakkal szaporán 
körmölt. Kozlovszkij arcza gyűrött volt, nyilván ő sem 
aludt az éjjel. Rápillantott Andrej herczegre, de még 
csak a fejét se biezczentette meg. 

— Második vonal . . . Megvan? — folytatta a 
tollbamondást: — a kievi gránátosezred, a podoliai . . . 

— Ne olyan gyorsan, nagyságos uram, — felelt az 



imok nem valami nagy tisztelettel, és boszúsan nézett I 
Kozlovszkij-ra. 

A szobából más ösmeretlen hangokkal együtt k>l 
hallatszott Kutuzov elégedetlen hangja. Ezeknek a han-1 
goknak a csengéséből, abból a figyelmetlenségből, a I 
melylyel Kozlovszkij őt fogadta, a fáradt irnok tisztelet-1 
lenségéböl, abból, hogy az irnok és Kozlovszkij ott gug-1 
goltak egy dézsa körül a főparancsnok közvetlen közeié-1 
ben, és abból, hogy a lovakat tartó kozákok hangos ka-1 
czajra fakadtak a ház ablakai alatt, Andrej herczeg ki-1 
érezte, hogy valami fontos és szerencsétlen dolognak 
kellett történnie. Andrej herczeg szívósan faggatta Koz-
lovszkijt a kérdéseivel. 

— Tüstént, herczeg, — mondotta Kozlovszkij. -
Bagration rendelkezései. 

— És a kapituláczió? 
— Szó sincs róla; meg vannak téve a készületekazI 

ütközetre. 
Andrej herczeg az ajtó felé ment, a honnan a l u f l 

gok hallatszottak. De abban a pillanatban, mikor kj I 
akarta nyitni az ajtót, a szobában elnémultak a hangflfl 
magától kinyílt az ajtó s puffadt arczával és sas orrává I 
megjelent a küszöbön Kutuzov. Andrej herczeg egyéne-j 
sen szemben állt Kutuzovval; de a főparancsnok egyet
len ép szemének a kifejezéséből látható volt, hogy i 
gondok és gondolatok annyira elfoglalták, hogy szinte a 
látását is elhomályosították. Egyenesen belenézett a se
gédtisztje arczába, és nem ösmert rá. 

— Nos, készen van? — fordult oda Kozlovszkijhoi 
— Ebben a pillanatban, kegyelmes uram. 
Bagration egy határozott, mozdulatlan és erefl I 

keleties jellegű arczú, szikár, még nem öreg és alaciV I 
termetű ember, szintén kilépett a főparancsnok után. | 

— Van szerencsém jelentkezni, — ismételte Aft^H 
herczeg elég hangosan és odanyújtott egy levelet. 

— Áá, Bécsből. Jól van. Majd később, később! j 
Kutuzov kiment Bagrationnal a lépcsőre. 
— Nos, herczeg, Isten veled, — mondotta B ^ H 

tionnak. — Krisztus legyen véled. Vedd áldásomat a s ^ H 
diadalhoz. 



Kutuzov arcza váratlanul ellágyult és könyek csil
lantak föl a szemében. Bal kezével odahúzta magához 
Bagrationt, jobbjával pedig, melyen a gyűrűjét viselte, 
nyilván megszokásból keresztet vetett rá és csókra nyúj
totta oda telt arczát, a mely helyett Bagration a nyakán 
csókolta meg. — Krisztus legyen veled! — ismételte Ku
tuzov és odalépett a kocsihoz. — Ülj ide mellém, — szó
lott oda Bolkonszkijnak. 

— Kegyelmes uram, én szeretnék itt maradni. En
gedje meg. hogy Bagration herczeg seregében marad
hassak. 

— Ülj csak fel, — mondotta Kutuzov és látván, 
hogy Bolkonszkij habozik, hozzátette: — magamnak is 
szükségem van jó tisztekre, magamnak is. 

Felültek a kocsira és néhány perczig nem szóltak 
semmit. 

— Még sok. nagyon sok van előttünk, — mon
dotta az éleslátás öreges kifejezésével, mintha csak meg
értette volna mindazt, a mi Bolkonszkij lelkében hábor
gott. — Ha az ő seregének holnap csak egy tizedrésze is 
megmarad, hálát fogok adni az Istennek, — tette hozzá 
Kutuzov, mintha magában beszélt volna. 

Andrej herczeg rápillantott Kutuzovra, s alig egy 
fél arsinnyira tőle, önkéntelenül rátévedt a tekintete Ku
tuzov halántékán annak a sebnek a tisztán megmosott 
helyére, a hol a fejét az az izmaili golyó érte, és kifolyott 
szemére. „Igen, ő neki van hozzá joga, hogy ilyen nyu
godtan beszéljen ezeknek az embereknek a vesztéről!" 
— gondolta Bolkonszkij. 

— Azért is kértem, hogy ott maradhassak, — mon
dotta. 

Kutuzov nem felelt. Ü g y látszott, már megfeled
kezett volt arról, a mit mondott és mély gondolatokba 
merült, ö t perez múlva, a hintó lágy rugóin ringatózva. 
Kutuzov odafordult Andrej herczeghez. Arczán nyoma se 
volt az izgatottságnak. Finom gúnynyal kikérdezte Andrej 
herczeget a császárral való találkozásának a részleteiről, 
a kremsi ütközet felől az udvarnál hallott nyilatkozatok
ról, és néhány közös nő-ismerősükről. 



X I V . 

Kutuzov november elsején egyik kéme útján olyan 
hírt kapott, mely a parancsnoksága alatt álló hadsereget 
szinte reménytelen helyzetbe sodorta. A kém azt a hírt 
hozta, hogy a francziák nagy tömegekben átkelvén a 
bécsi hídon, azon az úton közelednek, a melyen Kutuzov 
az Oroszországból útban lévő csapatokkal egyesülni akar. 
Ha most Kutuzov arra szánja rá magát, hogy Kremsben 
marad, akkor Napóleon másfélszázezer főből álló hadsere
gével elvágja előle az összeköttetési vonalakat, körül
zárja az ö negyvenezer főnyi elcsigázott seregét, úgy, 
hogy ugyanolyan helyzetbe került mint Uhunál Mack. 
Ha Kutuzov úgy dönt, hogy elhagyja azt az utat, mely 
az Oroszországból érkező csapatok felé vezet, úgy to-j 
ronyirányt a csehországi hegyek ösmeretlen vidékeire 
kell húzódnia, hogy a pompás erőben lévő ellenséges 
hadat elkerülje és annak még a reményéről is le kell mon
dania, hogy Buchshevdennel egyesüljön. Ha pedig úgy 
határoz, hogy Kremsböl visszavonul Olmütz felé, hogy 
az oroszországi csapatokkal egyesüljön, akkor azt kocz-
káztatja, hogy a francziák, a kik már átkeltek a bécsi hí
don, megelőzik, és így összes podgyászaival és szállítmá
nyaival együtt föl kell vennie az ütközetet a háromszorta 
crősebb és öt körülzáró ellenséggel. Kutuzov ezt az utol
sót választotta. 

A francziák, a mint a kém hírül hozta, a bécsi hídon 
átkelvén, gyors menetelésben vonultak Znaim felé, mely 
Kutuzov visszavonulási vonalán több mint száz verszt-
nyire feküdt. Ha Znaimot a francziáknál előbb érheti el, 
ez alapos reményt nyújthat a hadsereg megmentésére; 
ha a francziák által megelőzteti magát Znaimban, ez az 
ulmihoz hasonló biztos gyalázatba, v a g y teljes pusztu
lásba sodorja az egész hadsereget. De a francziákat egész 
hadseregével megelőznie teljes lehetetlenség volt. A 
francziák útja Bécstől Znaimig rövidebb és jobb volt, mint 
az oroszok útja Kremstől Znaimig. 

Kutuzov még akkor éjjel, mikor ezeket a híreket 
megkapta, Bagration négyezer főnyi elővédjét a hegyek-



tói jobbra átküldte a krems-znaimi útról a bécs-znaimi 
Bagrationnak ezt az utat pihenés nélkül kellett meg-
, s arezczal Bécs, háttal pedig Znaim felé kellett 

iolállania, és abban az esetben, ha sikerül a francziákat 
megelőznie, a meddig csak lehet, föl kellett őket tartóz
tatnia. Maga Kutuzov pedig a podgyászszal együtt el
indult Znaim íc.lé. 

Bagration, miután azon a zivataros éjszakán hegyek 
közt, s úttalan utakon negyvenöt versztet menetelt éhes 
és mezítlábas katonáival, a kiknek egy harmadrésze el
maradozott mellőle, néhány órával a francziák előtt ér
kezett meg a bécs—znaimi útra, Hollabrunnhoz, a hova 
a francziák Bécs felöl iparkodtak. Kutuzovnak a társze
kereivel még több napi útja volt Znaimig, s így Bagra
tionnak, ha meg akarta menteni a sereget, négyezer főnyi 
éhes és kimerült csapatával napokon keresztül kellett 
volna Hollabrunn mellett az egész ellenséges haderőt fel
tartóztatnia, a mi nyilvánvaló lehetetlenség volt. De a sors 
játéka a lehetetlent is lehetővé tette. Annak a cselnek a 
sikere, mely a bécsi hidat harcz nélkül a francziák kezére 
juttatta, arra indította Murat-t, hogy megpróbálja Ku
tuzovot is tőrbe ejteni. Murát a znaimi úton szembe ke-
tülvén Bagration kis csapatával, azt hitte, hogy ez Ku
tuzov egész hadserege. Hogy tehát ezt a csapatot teljes 
bizonyossággal megsemmisíthesse, be akarta várni a 
Bécs felől még útban lévő franczia csapatokat, s ebből a 
czélból három napos fegyverszünetet ajánlott azzal a föl
tétellel, hogy ezalatt mindkét fél csapatai ugyanabban az 
állásban és ugyanazon a helyen maradjanak. Murát azt 
állította, hogy a béketárgyalások már folyamatban van
nak, s hogy a fölösleges vérontásnak elejét veendő 
ajánlja föl a fegyverszünetet. Nosztiz gróf osztrák tábor
nok, a ki az előőrsök parancsnoka volt, hitelt is adott 
Murát békekövetének és visszavonult Bagrationhoz. Egy 
másik békekövet elment az orosz hadsereghez, hogy a 
béketárgyalásokról hírt adjon, és háromnapos fegyver
szünetet ajánljon. Bagration azt felelte, hogy ő a fegyver
szünetet sem el nem fogadhatja, se vissza nem utasít
hatja, és a kapott ajánlattal elküldötte segédtisztiét Ku
tuzovhoz. 



A fegyverszünet volt Kutuzovra nézve az egyetjB 
mód arra, hogy időt nyerjen, hogy Bagration kJ 
merült csapatait pihenéshez juttassa, s a társzej 
kereknek és a podgyásznak (melyeknek mozdulatai i | 
francziák előtt rejtve voltak), legalább egy napi m e j 
előnyt adjon Znaim felé. A fegyverszünetre vonatkozó™ 
tett ajánlat volt az egyetlen és teljesen váratlan lehetőséji 
arra, hogy a hadsereget megmentse. Kutuzov a mint esi 
a hírt megkapta, legott elküldte a fühadscgédét, VincZM 
gerodét az ellenséges táborba. Vinczengerodénak az voll 
a feladata, hogy nemcsak hogy a fegyverszünetet e j H 
gadja, hanem a kapituláczió föltételeire vonatkozólagil 
javaslatot tegyen, Kutuzov pedig ezalatt hátra küldteti 
segédtisztjeit, hogy a mennyire csak lehet, siettessékB 
hadsereg podgyász-szállításának a krenis-znaimi ú t f l 
való előhaladását. Bagration elgyötört és éhes csapatai,! 
melyek a szekereknek és az egész seregnek ezt a mene
telését fedezték, kénytelenek voltak egyedül szembe: 
állani a nyolezszorta erősebb ellenséggel. 

Kutuzov várakozásai abban az irányban is beválta 
hogy a kapituláczióra vonatkozó és semmire sem ki i I 
lező ajánlat időt engedett arra, hogy a szekereknek lej-
alább egy része előnyomulhasson, úgyszintén abban ai 
irányban is, hogy Murát tévedésének hamarosan ki kel
lett derülnie. Alig hogy Bonaparte, a ki Mollebrunntól ht-
szonöt versztnyire Schönbrunnban volt, Murat-nak a 
fegyverszünet és a kapituláczió tervére vonatkozó jelen
tését megkapta, legott meglátta benne az ámítást, s a kö
vetkező levelet írta Murat-nak: 

„Murát herczegnek. Schönbrunn, 1805. év, Brmnaire 
25-ikén. Reggel 8 órakor. 

Nem tudom megtalálni a kellő szavakat arra, hogy 
önnel való elégedetlenségemnek kifejezést adjak, öt 
csak az én elővédemnek a parancsnoka, s így az én pa
rancsom nélkül nincs joga fegyverszünetet kötni, ön 
koczkára teszi egész hadjáratomnak a gyümölcseit. « I 
sen véget tüstént a fegyverszünetnek és vonuljon az el
lenség ellen. Jelentse ki, hogy annak a tábornoknak, a Iri 
ezt az egyezséget aláírta, nem volt joga erre, a mint hogy 
az orosz czárt kivéve, nincs is joga senkinek. 



Egyébiránt ha az orosz czár az említett föltéte
leket elfogadja, úgy én is elfogadom; de ez nem egyéb 
ravaszságnál. Menjen és semmisítse meg az orosz sere
i é t . . . Elfoghatja a társzekereit és a tüzérségét is. 

? i Az orosz császár főhadsegéde ámító . . . A tisztek
nek nincs semmi jelentőségük, ha csak nincsenek teljhata
lommal felruházva; pedig hát ez nincs . . . A z osztrákok 
rászedették magukat a bécsi hídon való átkelésnél, ön 
pedig most megcsalatja magát a császár segédtisztje által. 

Napóleon'". 

Bonaparte segédtisztje lóhalálában száguldott ezzel 
a keményhangu levéllel Murat-hoz. Maga Bonaparte nem 
bízván a tábornokaiban, s attól tartván, hogy a kész zsák
mányt elszalasztja, egész testőrségével együtt elindult a 
csatatérre. Bagration négyezer embere pedig vidáman 
tüzet rakott, szárítgatta, melengette magát, és három nap 
óta először nekiállt kását főzni, s az emberek közül senki 
le tudta mi vár reá, de nem is igen törődött vele. 

X V . 

Andrej herczeg, a ki Kutuzov előtt szívósan meg
maradt kérése mellett, délután négy órakor érkezett meg 
Grunt faluba és jelentkezett Bagrationnál. Bonaparte se
gédtisztje még nem érkezett volt meg Murát seregéhez, 
s az ütközet még nem kezdődött meg. Bagration seregé
ben semmit se tudtak a dolgok állásáról, s bár beszéltek 
a békéről, nem hittek a lehetőségében. Épp úgy az 
ütközetről is beszéltek, de annak a közelségében se 
hittek. 

Bagration, a ki Bolkonszkijt mint szeretetnek és bi
zalomnak örvendő segédtisztet ösmerte, különös fölebb-
valói kitüntetéssel és leereszkedéssel fogadta őt, el
mondta neki, hogy alkalmasint ma vagy holnap elkezdő
dik az ütközet és teljes szabadságot adott neki abban, 
vájjon az ütközet alatt ott akar-e maradni mellette, vagy 
a hátvédnél akarja a visszavonulás rendjét ellenőrizni, 
„a mi szintén nagyon fontos dolog". 



— Ma egyébiránt már alkalmasint nem lesz se 
— szólott Bagration, mintegy meg akarván nyugta 
Andrej herczeget. 

„Ha ez a közönséges törzskari ficsúrok közül v 
a kit csak azért küldtek ide, hogy keresztecskét kapj 
azt a hátvédnél is megkaphatja, ha pedig mellettem a" 
maradni, ám tessék . . . ha jóravaló ember, beválik", 
gondolta Bagration. Andrej herczeg a nélkül, hogy fel 
volna, engedélyt kért a herczegtől arra, hogy a hada 
sokat kissé körüljárja és a csapatok elhelyezését ta 
mányozza, hogy azután valami megbízás esetén ösme 
a járást. Egy gavallérosan öltözött, szép ügyeletes tiszt, 
ki gyémántgyűrűt viselt a mutatóujján, és bár fogya 
kosán, de szívesen beszélt francziául, ajánlkozott, h 
majd körülvezeti Andrej herczeget. 

Mindenfelé bőrig ázott és szomorú ábrázatú tisz 
ődöngtek idestova, a kik mintha kerestek volna vala 
és katonák, a kik ajtókat, padokat és palánkokat vons 
tak kifelé a faluból. 

— Lám, herczeg, képtelenek vagyunk szabad 
ettől a népségtől, — szólott a tiszt feléjük mutatva, m 
parancsnokok nem törődnek velük. Itt azután — rá 
tátott egy terpeszkedő markotányos-sátorra, — öss 
verődnek és elüldögélnek. Ma reggel már szétkergeti 
őket egyszer és Iám, már megint együtt vannak. Megint 
rájuk kell recscsentenem egy kicsit. Csak egy pil 
natra. 

— Gyerünk együtt, magam is veszek egy cú? 
meg egy kis sajtot, — mondotta Andrej herczeg, a ki m 
nem jutott volt hozzá az evéshez. 

— Miért nem szólt előbb, herczeg? Fölajánlottam 
volna a magaméból. 

Leszálltak a lóról és beléptek a markotányos sá 
alá. Néhány fáradt és kipirult ábrázatú tiszt evett és W 
az asztaloknál. 

— Mit jelentsen ez, uraim! — szólott a törzstiszt 
szemrehányó hangon, mint a ki ugyanazt a mondókát már 
többször ismételte. — Nem járja ám csak úgy egyszerűéit 
otthagyni a helyüket. A herczeg azt parancsolta, hogy 
nem szabad itt lenni senkinek. Lám, ön is itt van, törzs-
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kari kapitány úr. — fordult oda egy alacsony, piszkos és 
sovány tüzértiszthez, a ki csizmáit levetve (odaadta őket 
a markotányosnak szárítani), egy szál harisnyában állt 
ott a belépők előtt, s nem éppen a legtermészetesebben 
mosolygott. 

— Hogy' nem szégyeli magát Tusin kapitány? — 
folytatta a törzstiszt: — önnek, mint tüzértisztnek inkább 
jó példával kellene elöljárnia, s a helyett csizma nélkül 
áll itt. Ha most véletlenül riadót fújnak, pompásan fog 
festeni, csizma nélkül. (A törzstiszt elmosolyodott.) Szí
veskedjenek maim a helyeikre menni, de mind, valameny-
nyien, — tette hozzá emeltebb föllebbvalói hangon. 

Andrej herczeg, a mint ránézett Tusin kapitányra, 
önkéntelenül elmosolyodott. Tusin kapitány némán mo
solyogva es harisnyás lábait váltogatva nagy, okos és 
jóságos szemeivel hol Andrej herczegre, hol a törzstisztre 
vetett kérdő pillantásokat. 

— A legények ezt mondják: mezítláb könnyebb kö
zibük vágni, — szólott Tusin kapitány szerényen moso
lyogva, s nyilván tréfára szerette volna fogni kényelmet
len helyzetét: de alig hogy befejezte, legott érezte, hogy 
nem sikerült a tréfa s hogy kudarezot vallott. Erre aztán 
zavarba jött. 

— Szíveskedjenek csak eltávozni, — mondotta a 
törzstiszt, iparkodván a komolyságát megőrizni. 

Andrej herczeg még egyszer végig nézett a tüzértiszt 
imesa figuráján. Volt benne valami különös, éppenséggel 
nem katonás, kissé komikus, de azért mégis rendkívül 
vonzó. 

A törzstiszt és Andrej herczeg lóra ültek és tovább 
mentek. 

A faluból kiérve a legkülönbözőbb fegyvernemekhez 
tartozó, lótó-futó katonákkal és tisztekkel találkoztak min
denfelé és balfelől frissen kiásott agyagból épülő erődíté
sek piroslottak feléjük. Ezeken az erődítéseken, mint a fe
hér hangyák, több zászlóaljnak a hideg szél ellenére is 
egy szál ingre vetkőzött emberei dolgoztak; a sáncz mö
gül láthatatlan kezek folyton hányták fül a vörös agyagot 
Odamentek az erődítéshez, megnézték, azután mentek to
vább. Közvetlenül az erődítés mögött néhány tuczat ka-



tonára bukkantak, a kik íolyton váltakozva iutottak lej 
erődítésről. Be kellett fogniok az orrukat és ügeti n 

siettek ki ebből a bűzhödt légkörből. 

— íme a tábori élet kellemetlenségei, herczeg, « h 
jegyezte meg az ügyeletes törzstiszt. Átmentek a széf a 
ben lévő dombra. Erről a dombról már a francziák is I 
hatók voltak. Andrej herczeg megállt és elkezdte a tere) 
tanulmányozni. 

— Lám ott áll a mi ütegünk, — szólott a törzsi 
a legmagasabb pontra mutatva, — azzal a fura kapitá 
nyal, a ki az imént harisnyában ült ott; onnan mim 
látni, gyerünk oda, herczeg. 

— Nagyon szépen köszönöm, most már magi 
elmegyek, — mondotta Andrej herczeg, szabadulni 
ván a törzstiszttől, — ne iáradjon kérem. 

A törzstiszt elmaradt és Andrej herczeg egyi 
ment tovább. 

Minél közelebb jutott az ellenséghez, a csai 
annál jobban és vidámabban festettek. A legnag 
volt a rendetlenség és a lehangoltság abban a csapat 
a melyet Andrej herczeg aznap reggel elkerült s t 
vagy tíz versztnyire volt a francziáktól. Gruntban ! 
tén érezhető volt valamelyes zűrzavar és félelem, 
minél közelebb jutott Andrej herczeg a francziák elt 
vonalához, annál biztatóbb volt a mi katonáink visi 
dése. A katonák az őrmester vezetése alatt köpen; 
sorakoztak egymás mellé, s a századparancsnok mii 
megolvasta az embereket, mellbelökte a legszélsőt, a 
nek föl kellett emelnie a kezét; az egész térségen sza 
szét szórt katonák fát és rőzsét gyűjtögettek, viskói 
tákoltak össze, miközben jókedvűen beszélgettek; azl 
tüzek mellett részben felöltözött, részben meztelen e 
berek ültek, a kik az ingeiket és a kapczáikat szárltg 
ták, v a g y bakkancsaikat és köpenyeiket javítgatták, n 
sok a katlanok és a konyhatüzek körül verődtek össt 
A z egyik századnál már kész volt az ebéd, s a katonl 
mohó arczczal nézték a gőzölgő katlanokat, és várták 
kóstolót, melyet a fegyverfelügyelő vitt oda fatálban eg 
tisztnek, a ki a sátorával szemben egy gerendán 
pörgött. 



Egy másik, szerencsésebb századnál, — mert nem 
aindeniknek jutott ám pálinka, — szorongva állták kö
rül a katonák a széles vállú, ragyás őrmestert, a ki egy 
hordócskával a kezében sorban töltögette tele pálinkával 
a feléje nyújtott tábori palaczkokat. A katonák áhí
tatos arczczal emelték a szájukhoz a kis poharakat, fel
hajtották a pálinkát s a szájukat simogatva s a köpenyük 
ujjával törölgetve, felvidult arczczal mentek el az őrmester 
nellől. Az arczok mind oly nyugodtak voltak, mintha 
mindez nem is az ellenséggel szemben, ütközet előtt, a 
•elyben a csapatok legalább fele bizonyára ott fog ma
radni, hanem valahol otthon, valami békességes pihenő 
előtt történt volna. 

! Andrej herczeg, miután megkerülte a vadászezre
det, a kievi gránátosok sorai közt, a kiknek daliás legé
nyei hasonló békés dolgokkal foglalatoskodtak, nem 
messze az ezredparancsnoknak a többi közül kiváló má
jas sátrától a gránátos csapat élére lovagolt, a mely 
előtt egy mezítelen ember hevert. Két katona tartotta, 
két másik pedig hajlékony vesszővel egyenletesen csap
dosta meztelen hátát. A boldogtalan éktelenül ordított. 
Egy köpczös őrnagy föl és alá járt az arczvonal előtt s 
az ordításra ügyet se vetve, szakadatlanul beszélt. 

— Katonának szégyenletes dolog lopni: a katona 
becsületes, nemes és bátor legyen, ha pedig meglopja a 
bajtársát, akkor nincs többé becsülete, gazember. Csak 
tovább, tovább! 

És egymást érték a suhogó csapások s a kétségbe
esett, de alakoskodó ordítások. 

— Még, még, — biztatta őket az őrnagy. 
Egy iiatal tiszt, arczán az álmélkodás és a részvét 

kifejezésével elfordult az elgyötört embertől, és kérdő 
pillantást vetett a közeledő segédtisztre. 

Andrej herczeg odament a legelső sorhoz és ellova
golt az arczvonal előtt. A z ellenséges hadak előörs-
vonala a jobb- és a balszárnyon elég messze volt egy
mástól, de a középen, ott, a hol reggel a békekövetek 
beérkeztek, a két vonal oly közel jutott egymáshoz, hogy 
a katonák egymás arczát is láthatták, sőt beszélgethettek 
is egymással. Ezen a helyen, mindkét részen, a kato-



Rákon kívül még tömérdek kíváncsi ember is verflj 
össze, a kik mosolyogva bámulták az előttök ism« 
len, furcsa ellenségeket. 

A parancsnokok, ámbár szigorúan meg volt t i 
hogy az előőrs-vonalhoz bárki is közeledjék, már rt 
gel óta nem tudtak szabadulni a kíváncsiaktól! 
katonák, a kik az előőrsön állottak, mint az olj 
emberek, a kik valami ritkaságot mutogatnak, 
rá se hederítettek a francziákra, hanem elbámészko. 
az ácsorgókon és unatkozva várták, hogy fölváflj 
őket. Andrej herczeg megállt, hogy a francziákat SJ 
ügyre vegye . 

— Ni, ni, — szólott egy katona a bajtársáhoij 
rámutatott egy orosz muskétás közlegényre, a ki í 
tiszttel odajött az örsvonalhoz és szigorúan és nagy héti 
beszélt valamit egy franczia gránátossal. — Lám, milye 
ügyesen jár a szája. Még az a faranczia is aligha 1 
túl rajta. Halljunk hát téged is Szidorov! 

— Megállj, hallgasd csak. De milyen iigyesí| 
felelt Szidorov, a ki mcsterszámba ment a franczia | 
szédben. 

A z a katona, a kire nevetve rámutattak, Dole 
volt. Andrej herczeg megismerte öt és odafigyelt 
szélgetésére. Dolochov a balszárnyról, a hol az ezi 
állott, a századparancsnqkával jött az őrsvonalhoz 

— No csak még, még! — biztatta a századpan 
noka s bár semmit sem értett belőle, buzgón elöreh 
hogy egyetlen szót se mulaszszon el a társalgásu 
— Csak tovább, tovább! Mit is mondott most? 

Dolochov nem felelt a századparancsnoknak: 
ves vitába elegyedett a franczia gránátossal. A mint i 
is, a hadjáratról beszéltek. A franczia az osztrákokat ós 
szetévesztvén az oroszokkal, azt bizonyítgatta, hogy i 
oroszok voltak azok, a kik Uhunál megadták magul 
és megfutamodtak. Dolochov meg azt erősítgette, hoi 
az oroszok nem adták meg magukat, hanem megve 
a francziákat. 

— Ha az lesz a parancs, hogy szétverjünk 
tekét, meg is tesszük, — mondotta Dolochov. 

— Csak vigyázzatok, nehogy a kozákjaitok! 



tjyütt összefogdossunk benneteket, — szólott a franezia 
latos. 

A nézők és a francziák, a kik ezt hallották, elne
vették magukat. 

I — Majd megtánczoltatunk benneteket, mint a hogy 
Szuvarov ideiében tánczoltatok, — jegyezte meg Do
lochov. 

| — Mit szaval az ott? — kérdezte egy franezia. 
I — Régi históriákat, — szólott egy másik, a ki rá

jött, hogy régebbi hadjáratokról van szó. — A császár 
majd megmutatja a ti /Szunar-toknak, meg a többiek
nek . . . 

r — Bonaparte... — szólalt meg Dolochov, de a 
franezia félbeszakította. 

— Nem Bonaparte. A császár. Az ördögbe is . . . — 
kiáltott föl bosszúsan. 

'• — Hogy vinné el az ördög a ti császártokat! 
És Dolochov oroszul durván elkáromkodta magát, 

s a puskáját a vállára vetve tovább állott. 
— Gyerünk, Lukics Iván, — mondotta a század-

parancsnoknak. 
— Halljuk hát amúgy farancziásan, — mondogatták 

a katonák az örsvonalon. — Rajta Szidorov, rajta. 
Szidorov egyet hunyorított s a francziákhoz for

dulva szaporán elkezdett érthetetlen szavakat hadarni. 
— Kari, mala, tafa, szafi, muter, kaszka, — hadarta 

össze-vissza, iparkodván kifejezésteljes hangsúlyozást 
adni a hadarásának. 

— Ho-ho-hó! Ha-ha-ha-ha! ó h ! Oh! — hangzott 
fői a katonák vidám és egészséges kaczagásának a mo
raja, mely önkéntelenül átragadt a francziák örsvona
lára is, hogy úgy tetszett, ezek után legjobb lett volna 
kiszedni a puskából a golyót, felrobbantani a tölténye
ket s mielőbb szépecskén elmenni haza. De a fegyve
rek töltve maradtak, a házakban és az erödítvényeken 
épp oly szomorúan bámultak maguk elé a katonák, s a 
mozdonyaikról leszerelt ágyúk épp úgy szemben marad
tak egymással, mint addig. 

Tolsztoj: Háborn és béke. I. ia 



XVI . 

Andrej herczeg, miután a jobbszárnytól a 
szárnyig a csapatok egész vonalát bejárta, fölment ah™ 
az üteghez, a honnan, a törzstiszt szavai szerint, az en 
vidéket beláthatta. Itt leszállt a lóról és megállott a ram 
donyáról leszerelt négy ágyú közül a legszélső melfcj 
A z ágyúk előtt egy tűzérkatona járt föl és alá s a l 
láttára ki akarta húzni magát, de egy adott jelre tovi 
folytatta egyenletes és unalmas föl s alá járását. | 
ágyúk mögött ott álltak az ágyúmozdonyok s még 
rább a lovak és a tüzérek őrtüzei. Balra, a szélső ág 
tói nem messze, egy új sövény-kunyhó állott, a mely 
a tisztek élénk társalgása hallatszott ki. 

A z üteg mellől csakugyan az egész orosz n< 
lásra s jó részben a francziákéra is szabad kilátás n 
lott. A z üteggel egyenesen szemben, az átellenes don 
szemhatárán Schöngraben falú látszott; ettől jobbra i 
balra, az őrtüzek füstje közt három helyen a fran 
katonák csapatjai voltak láthatók, melyeknek zöme | 
ván a faluban és a hegy mögött volt elhelyezve. A t 
tói balra egy üteghez hasonló valami látszott a füsti 
mely azonban szabad szemmel nem volt tisztán ki 
hető. A mi jobb szárnyunk egy meglehetősen mereo 
dombon volt elhelyezve, mely a francziák hadállásai 
lött is uralkodott. Ezen a dombon állott a mi gyaloi 
gunk, szélről pedig a mi dragonyosaink voltak latnai 
Középen, a hol Tusinnak az az ütege is állott, a mel] 
Andrej herczeg a hadállásokat áttekintette, egy merei 
domboldalon egyenesen le lehetett jutni ahhoz a foly 
kához, mely bennünket Schöngrabentöl elválasztott, a 
felől a mi csapataink szint' az erdőig elnyúltak, a holl 
kat irtó gyalogságunk őrtüzei füstölögtek. A franczhu 
vonala szélesebb volt, mint a miénk, s nyilvánvaló volt, 
hogy ők bennünket mindkét oldalról könnyen megkéri 
hettek. A mi hadállásunk mögött egy mély és merej 
árok húzódott végig, a melyen a tüzérségnek és a lov 
ságnak bajos lett volna visszavonulnia. Andrej here 
egy ágyúra támaszkodva elővette a jegyzökönyvét si 



I vázlatot készített a maga számára a csapatok hadállá
siról. Két helyen valami jelt tett oda a czeruzájával, 
beszélni akarván róluk Bagrationnal. Azt akarta volna, 

i hogy az egész tüzérséget a középen vonják össze, a lo-
Igot pedig vezényeljék vissza az árok másik part-

I jára. Andrej herczeg, a ki állandóan a főparancsnok körül 
I volt, és úgy a tömegek mozdulatait, mint az általános 
I úiíézkedésckct figyelemmel kísérte s a ki folyton fog-
/ lalkozott régibb ütközetek történelmi leírásaival, ebben 
| aiiszóbön álló esetben is nagy vonásokban szinte ön

kéntelenül elképzelte a hadmüveletek leendő menetét. 
I Ezúttal csak a következő főbb eshetőségeket tudta el

képzelni: „Ha az ellenség rohamot intéz a balszárny el
len, — mondotta magában, — a kievi gránátosoknak és a 
podoliai vadászoknak mindaddig meg kell tartaniok hadál
lásukat, a míg a derékhad tartaléka el nem jut hozzájuk. 
Ebben az esetben a dragonyosok oldaltámadást intézhet
nek és szétverhetik az ellenséget. Ha pedig a roham a 
derékhad ellen irányul, akkor ezen a dombon egy köz
ponti üteget állítunk föl, s ennek a födözete alatt kinyújt
juk a balszárnyat és en echelon vonulunk vissza az 
árokig, — okoskodott magában. Egész idő alatt, melyet 
az üteg körül az ágyúk mellett töltött, mint ez gyakran 
megesik, folyton hallotta a sátorban beszélgető tisztek 
hangját, de egyetlen szót sem értett meg abból, a mit 
beszéltek. Egyszerre egy a sátorból kiszűrődő hang any-
nyira meglepte öt a szivélyességével, hogy önkéntelenül 
hallgatózni kezdett. 

— Nem-a, lelkem, — mondotta egy kellemes és 
Andrej herczeg előtt ismerősnek tetsző hang, — én azt 
mondom, hogy ha az ember tudhatná, mi következik a 
halál után, hát közülünk senki se félne a haláltól. Ü g y 
bizony, lelkem. 

Egy másik, sokkal fiatalabb hang közbevágott: 
— Akár félünk, akár nem, az teljesen mindegy, — 

el nem kerülhetjük. 
— Azért mégis félünk! Eh, ti tudós emberek, — 

szólott egy harmadik férfias hang, mely az előbbi kettőt 
túlharsogta. — Az van a dologban, hogy ti tüzérek azért 
yagytok olyan tudós és bölcs emberek, mert magatokkal 

16* 



:eres 

vihettek mindent, pálinkát is, meg harapnivalót is. — 
a férfias hang tulajdonosa, a ki nyilván gyalogos ti 
volt, elmosolyodott. 

— Persze, hogy félünk, — folytatta az első, ismeri 
hang. — Félünk attól, a mit nem ismerünk, ez az. Bánfl 
mondjanak is, hogy a lélek az égbe jut . . . , mi tu 
hogy ég nincs, csak a puszta levegő. 

A férfias hang megint félbeszakította a tüzért. 
— Nos hát, vendégeljen meg bennünket a fűsa 

pálinkájával, Tusin, — mondotta. 
,,Aá, ez ugyanaz a kapitány, a ki egy szál harisnyfc 

ban állt ott a markotányosnál", — gondolta Andrej her-
czeg, örömmel ismervén fel a kellemes elmélkedő hangot 

— Azt is megtehetem, — szólott Tusin, — de aán 
mégis, a túlvilági é l e t e t . . . — Nem fejezhette be. 

Ekkor éles sivitás hallatszott a levegőben; mindkő-
zelebb és közelebb, mind gyorsabban és hallhatóbbay 
mind hallhatóbban és gyorsabban, egyszerre a gohi, 
mintha nem mondott volna el mindent, a mit kellett, a i 
berfölötti erővel röpítve szét a szilánkjait, a sátortól m 
messze lecsapott a földbe. A föld a rettentő ütéfl 
mintha csak följajdult volna. Ugyanabban a pillanathíj 
mindenkit megelőzve, pipával az agyarában, kirohanta 
sátorból a kis Tusin; jóságos és okos arcza sápadtig 
valamelyest. Utána kijött a férfias hang tulajdonosa, etl 
daliás gyalogos tiszt is, és útközben begombolkor 
futva sietett a századához. 

;ván, 

XVII. 

Andrej herczeg lóháton megállt az üteg mellett sej 
nézte annak az ágyúnak a füstjét, a melyből a golyói 
röpült. Szemeit révedezve jártatta körül a tágas térsé
gen. Csak annyit látott, hogy a francziák eddig inozda-
latlan tömegei imbolyogni kezdtek, s hogy balfelöl csak
ugyan egy üteg állott. A füst még nem oszlott szétB^ 
lőtte. Két franczia lovas, alkalmasint segédtiszt, vágtatod 
föl a hegyre. A hegy lábánál, alkalmasint a csatárláw 
megerősítéséül, az ellenségnek egy tisztán kivehető kj 
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első lövés füstje, már is egy másik füstfelleg villant föl. 
Elkezdődött az ütközet. Andrej herczeg megfordította a 
lovát és visszasietett Oruutba, hogy Bagrationt fölke
resse. Hallotta, a mint a háta mögött mind sűrűbb és 
tagosabb lett az ágyúzás. Nyilván a mi ágyúink is 
megszólaltak. Lenn, azon a helyeit, a hol a békekövetek 
keresztiiljöttek, puskatüzelés is hallatszott. 

i Lemarrois csak az imént érkezett meg Bonaparte 
fenyegető levelével Muraihoz, s a megszégyenített Mu
rát, jóvá akarván tenni a hibáját, a középen, s a két 
szárny megkerülésére is tüstént előre vezényelte csa
patait, azt remélvén, hogy estére, még a császár meg
érkezése előtt sikerülni fog neki, a vele szemben álló je
lentéktelen kis haderőt megsemmisíteni. 

„Elkezdődött! Íme, itt van!" — gondolta magában 
Andrej herczeg s érezte, a mint a vér szívébe tolult. „De 
hol van? Hogy' és mint fog kialakulni az én Toulon-om?" 

I - tette hozzá gondolatban. 
A mint ugyanazok közt a századok közt járt-kelt, 

a melyek még csak egy fertály órával ezelőtt is kását 
ettek és pálinkát ittak, mindenfelé a sorakozó és fegy
verük után kapkodó katonáknak ugyanazokat a gyors 
mozdulatait látta, s minden arezon fölismerte annak az 
élénkségnek az érzését, mely az ö szívét is hatalmába 
kerítette. „Elkezdődött! Itt van! Rettenetes és vidám 
dolog!" — ezt kiáltotta feléje minden egyes katonának és 
tisztnek az ábrázata. 

Még mielőtt a munkában lévő erődítéshez ért volna, 
a komor őszi nap esti félhomályában egy lovascsapatot 
látott maga felé közeledni. Az első, kozák-köpenyes és 

J bórsipkás lovas fehér lovon ült. Ez volt Bagration her-
I czeg. Andrej berezeg megállt, hogy őt bevárja, Bagration 
j herczeg megállította a lovát és fölismervén Andrej her-
| czeget, a fejével intett neki. Mialatt Andrej herczeg el

mondta neki azt, a mit látott, Bagration figyelmesen né
zett maga elé. 

' Az „Elkezdődött. íme, itt van!" kifejezése Bagra
tion herczeg erőteljes és barna arczán, s félig behunyt, 



zavaros és álmos szemei közt is ott ült. Andrej hercan 
nyugtalan kíváncsisággal merült el ennek a mozdulata 
arcznak a nézésébe, és szerette volna tudni, vájjon egy-í 
áltáljában gondolkozik-e, érez-e ez az ember ebben i| 
pillanatban, s ha igen, mit érez és mit gondol. „VaMJ 
egyáltaljában valami ott e mögött a mozdulatlan ami 
mögött?" — kérdi magában Andrej herczeg, a mint SÍ 
nézi. Bagration herczeg, annak a jeléül, hogy egyetérti 
azzal, a mit Andrej herczeg mond, bólintott a fejével,il 
olyan arczkifejezéssel mondta, hogy „jól van", minlj 
mindazt, a mi történt, s a mit neki jelentettek, ő mi 
előrelátta volna. Andrej herczeg, a ki még lihegett ll 
gyors lovaglástól, szaporán beszélt. Bagration hercaJ 
az ő keleties kiejtésével, különösen lassan ejtette ki! 
szavakat, mintegy éreztetni akarván, hogy semmi obi 
sincs a sietségre. Mindössze ügetésre sarkallta a lovtj 
Tusin ütege felé. Andrej herczeg a kísérettel együtt Hl 
vette őt. Bagration herczeg után lovagoltak: a kísérti 
hez tartozó tiszt, a herczeg személyes segédtisztje, Zse-J 
kov, egy parancsőrtiszt szép angol telivér lován, az ÜJJ»| 

letes törzstiszt és egy hadbíró, a ki csupa kiváncsisjJ 
ból kért engedélyt arra, hogy az ütközetbe mehessaj 
A potrohos és telt arczú hadbíró az öröm naiv mosoljil 
val nézett körül, miközben furcsán rázódott a lovonil 
szekerész nyeregben ülve, teveszőr köpenyével a hl 
szarok, a kozákok és a segédtisztek közt nagyon furcsái 
festett. 

— Végig akarja nézni az ütközetet, — szólt fl 
Zserkov Bolkonszkijnak, a hadbíróra mutatva, 
máris szúrása van a lapoczkája alatt. 

— Ugyan, elég legyen már no, — szólalt meg ll 
hadbíró derült, naiv és egyúttal ravasz mosolyljil 
mintha csak hízelgett volna neki az, hogy Zserkov • 
fáinak a czélpontja lehet s mintha szándékosan ípariH 
dott volna ostobábbnak látszani, mint a milyen val| 
ságban volt. 

— Roppant furcsa, inon monsicur prince, — ml 
dotta az ügyeletes törzstiszt. (Tudta, hogy a franca^H 
valami különös kifejezése van a herezegi czímre, d j ^H 
lágert se jutott az eszébe.) Ezalatt valamennyien 



érkeztek Tusin ütegéhez és közvetlen előttük csapott le 
egy ágyúgolyó. 

— Mi az, a mi ott leesett? — kérdezte a hadbíró 
naivul mosolyogva. 

— Franczia lepény, — felelt Zserkov. 
— Tehát ezzel öldökölnek? — kérdezte a hadbíró. 

— Borzasztó, hogy milyen! — És szinte olvadozni kez
dett a boldogságtól. Alig, hogy befejezte, váratlanul 
megint rettentő sivítás hallatszott, melynek egyszeriben 
vége szakadt és zsupsz — az a kozák, a ki kissé jobbra, 
a hadbíró mögött lovagolt, lovastól együtt a földre ros
kadt. Zserkov és az ügyeletes törzstiszt ráhajoltak a 
nyeregre, és megfordították a lovaikat. A hadbíró meg
állt a kozák előtt és figyelmes kíváncsisággal bámulta 
ót. A kozák meghalt, a ló még vonaglott. 

Bagration herczeg összeránczolta a homlokát, 
hátranézett és látván a pillanatnyi zavar okát, egyked
vűen elfordult, mintha csak azt mondta volna: érdemes 
is ilyen semmiséggel foglalkozni! Jó lovas módjára meg
állította a lovát, kissé félrehajolt és megigazította a kö
penyébe beleakadt kardját. Ez a kard régi volt, nem 
olyan, mint a minőt most viseltek. Andrej herczegnek 
eszébe jutott, hogy Szuvarov Olaszországban Bagration-
nak ajándékozta a kardját, s ez a visszaemlékezés eb
ben a pillanatban különösen jól esett neki. Elmentek 
ahhoz az üteghez, a mely mellett Bolkonszkij is állt, 
mikor a csatateret tanulmányozta. 

— Kinek a százada? — kérdezte Bagration her
czeg a löszerkocsi mellett álló tűzmestertől. 

Azt kérdezte ugyan: kinek a százada? de volta
képpen azt akarta kérdezni: csak nem féltek tán máris? 
Es a tűzmester megértette. 

— Tusin kapitányé, kegyelmes uram, — kiáltott föl 
vidám hangon a vöröshajú és szeplős tűzmester s kihúzta 
magát. 

— Ügy, úgy, — szólott Bagration valamin tűnődve 
s az ágyúmozdonyok mellett odalovagolt a szélső ágyú
hoz. E közben őt is, meg a kíséretét is elkábítva, egy 
lövés dördült el ebből az ágyúból, s a körülötte hirtelen 
támadt füstben láthatta a tüzéreket, a mint az ágyút meg-



ragadták és szaporán nekifeküdve, visszarántották 
lyére. A z első számú, széles vállú, hatalmas terme 
zér, kezében az ágyűtörlővel, szétterpesztett lá 
odaugrott a kerékhez, a másik pedig remegő kézzel 
be a golyót az ágyú torkába. Egy alacsony termetű, 
mök ember, Tusin kapitány az ágyúmozdonyban 
botolva, előresietett, s a nélkül, hogy a tábo 
észrevette volna, kis kezéből ernyőt csinálva a s 
elé, nézett előre a messzeségbe. 

— Még két vonallal följebb, akkor jó lesz, — 
tott föl vékonyka hangján, melynek külső megjelen 
összhangban éppenséggel nem álló elszántságot i 
dott kölcsönözni. — Második szám! — üvöltött" 
Rajta, Medvjedev! 

Bagration rákiáltott, és Tusin egy félénk és 
len mozdulattal, éppenséggel nem úgy, mint a h 
katonák tisztelegni szoktak, hanem úgy, a hogy' a 
az áldást osztogatják, három ujját a sipkájához era 
odalépett a tábornokhoz. Bár Tusin ágyúinak az v 
rendeltetésük, hogy a völgyön végig tüzeljenek, ö 
robbanó golyókkal töltött s az előtte elterülő Seh 
ben falut lövette, mely előtt a franczia csapatok 
tömegei vonultak végig. 

Tusinnak senki sem adott parancsot, hogy hova 
mivel lőjjön, s ő tanácsot tartván az őrmesterével, Za-
charcsenkoval, a ki iránt nagy tisztelettel viseltetett, am 
lyukadt ki, hogy jó volna a falut felgyújtani. „Jó! van!" 
— mondotta Bagration a kapitány előterjesztésére, s va
lamit fontolgatva, elkezdte vizsgálni az előtte clterii 
csatateret. A francziák a jobb szárnyhoz voltak a les-
közelebb. Valamivel alább, mint az a domb, a melyei! 
a kievi ezred állott, a folyócska völgyében lelket rázó 
puskaropogás hallatszott, és a kísérethez tartozó tisztm 
hívta a herczeg figyelmét ott messze, a dragonyos* 
mögött, a francziák egy hadoszlopára, mely a mi szár
nyunkat próbálta megkerülni. Balfelöl egy közeli erdő 
zárta el a szemhatárt. Bagration herczeg a központki 
két zászlóaljat küldött a jobb szárny megerősítésére, A 
kísérethez tartozó tiszt azt a megjegyzést koezkáztattl 
a herczeg előtt, hogy ha ezek a zászlóaljtik cltnennetj 



akkor az ágyúk fedezet nélkül maradnak. Andrej herczeg-
nck úgy tetszett, hogy a tiszt megjegyzése helyes volt, 
a mire csakugyan nem lehetett mit mondani. Ebben a 
pillanatban a völgyben levő ezred parancsnokától egy se
gédtiszt vágtatott oda, azzal a hírrel, hogy odalenn erős 
franezia csapatok közelednek, hogy az ezred szét van 
zilálva és visszavonul a kievi gránátosok felé. Bagration 
herczeg helyeslése jeléül bólintott a fejével. Lépésben kö
zeledett jobbfelé és elküldte a segédtisztjét a dragonyo
sokhoz, azzal a parancscsal, hogy intézzenek rohamot a 
francziák ellen. He a segédtiszt egy félóra múlva azzal a 
hírrel jött vissza, hogy a dragonyos ezredes már vissza
vonult az árkok mögé, mert erős tüzelést kezdtek ellene 
és csak ezéltalanul vesztegette volna el az embereit, de 
lövészeket küldött az erdőbe. 

— Jól van! — hagyta jóvá Bagration. 
Éppen akkor, mikor az ütegtől eltávozott, balfelől 

az erdőből is lövések hallatszottak, s mivel a balszárny 
nagyon is messze volt ahhoz, hogy idejében odaérkez
hessek, Bagration elküldte oda Zserkovot, hogy mondja 
meg a legidősebb tábornoknak, ugyanannak,a ki Braunau-
nál bemutatta az ezredét Kutuzovnak, hogy a lehető leg
gyorsabban vonuljon vissza a gugyor mögé, mert a jobb 
szárny aligha lesz képes az ellenségnek soká ellentállani. 
Tnsinról és az öt fedező zászlóaljról pedig teljesen meg
feledkeztek. Andrej herczeg gondosan figyelt Bagration 
herczegnek az ezredparancsnokokkal folytatott megbeszé
lésérc s az általa adott parancsokra, s legnagyobb meg
lepetésére úgy vette észre, hogy parancsokról egyáltal-
iában szó sem volt, s hogy Bagration herczeg iparkodott 
úgy tüntetni föl a dolgot, hogy mindaz, a mi kényszerű
ségből, véletlenségből vagy a csapatparancsnokok aka
rata révén történt, ha nem is az ő parancsára, de az ő 
szándékának megfelelölcg történt. De annak a tapintat
nak a révén, a melyet Bagration herczeg tanúsított, azt 
is észrevette Andrej herczeg, hogy az eseményeknek 
eme véletlcnsége és az ő akaratától való függetlensége 
mellett is rendkívül sokat tett a herczeg jelenléte. A csa
patparancsnokok, a kik szétdúlt arczczal jelentek meg 
Bagration herczeg előtt, megnyugodtak, a katonák és 



a tisztek vidáman köszöntötték őt, az ö jelenlétében 
egészen fölvidultak és szinte hivalkodtak előtte a bátor
ságukkal. 

XVIII . 

Bagration herczeg fölment a mi jobbszárnyunk 
legmagasabb pontjára, s elkezdett leereszkedni oda, a 
honnan a puskaropogás hallatszott, s a hol a lőpor-füst
től semmit sem lehetett látni. Minél közelebb értek a 
gugyorhoz, annál kevesebbet láttak, de annál érezhe
tőbbé vált a tulajdonképpeni csatatérnek a közelsége. 
Sebesültekkel kezdtek találkozni. A z egyik sapkanél
küli, véresfejű sebesültet a hóna alatt két katona is tá
mogatta. Krákogott és köpdösött. Nyilván a száján vagy 
a torkán érte a golyó. Egy másik, a kivel találkoztak, 
puska nélkül, a maga lábán lépdelt, de hangosan jaj
gatott és hadonászott a kezével, a melyből úgy csurgott 
a vér a köpönyegére, mintha pohárból öntötték volna. 
Inkább rémültnek, mint szenvedőnek látszott az arcza. 
Csak egy perczczel azelőtt sebesült meg. A z úton ke-
resztülmenve, meredeken kezdtek leereszkedni és a 
hegyoldalon néhány heverő embert pillantottak meg; 
egy csapat katonával is találkoztak, a kik között sebe
sültek is voltak. A katonák nehezen zihálva kapaszkod
tak a hegyen fölfelé, s a tábornok jelenléte ellenére is 
hangosan beszélgettek és hadonásztak a kezeikkel. Elől 
a füstfelhőben már látszottak a szürke köpönyegek so
rai, s a tiszt Bagrationt megpillantva, kiabálva futott 
a csapatostól vonuló katonák után, azt akarván, hogy 
visszaforduljanak. Bagration odalépett a sorok mellé, a 
melyekben hol itt, hol ott a beszédet és a vezényszava
kat is elfojtva, sűrűn ropogtak a puskák. Szinte telítve 
volt a levegő lőporfüsttel. A katonák élénk arcza fekete 
volt a koromtól. Egyesek a töltővesszővel dolgoztak, 
mások lőport töltögettek, töltést szedtek elő a tarisz
nyájukból, s ismét mások lőttek. De hogy kire lőttek, azt 
a lőporfüsttől, melyet nem oszlatott szét a szél, nem lát
hatták. A zúgás és fütyölés kellemes hangjai is elég 
sűrűn hallatszottak. „Vájjon, mi e z ? " — gondolta ma-



gában Andrej herczeg, mikor a katonáknak ehhez a cso
portjához odaért. „Ez csatárláncz nem lehet, mert hi
szen csoportban állnak! Roham se lehet, mert nem 
mozdulnak, négyszög sem lehet, mert nem úgy állanak." 

Az ezredparancsnok, egy vézna és látszólag gyönge 
öreg ember, öreges szemeit több mint félig eltakaró szem
öldökeivel, melyek szelid külsőt kölcsönöztek neki, s kel
lemes mosolylyal odament Bagration herczeghez, s úgy 
fogadta őt, mint a hogy' a házigazda kedves vendégét 
szokta. Jelentette neki, hogy a francziák lovas rohamot 
intéztek az ezrede ellen; és hogy bár a rohamot vissza
verték, az ezred mégis embereinek a felét elvesztette. A z 
ezredparancsnok azt mondta, hogy a rohamot visszaver
ték, ezt a kifejezést választván annak a megjelölésére, 
a mi az ezredében történt, de a valóságban ö maga se 
igen tudta, vájjon mi történt a gondjaira bízott katonák
kal ez alatt a fél óra alatt, s nem tudta hitelesen meg
mondani, vájjon csakugyan visszaverték-e a rohamot, 
vagy pedig az ö ezredét verte szét a francziák rohama. 
A hadmüveletek kezdetével csak annyit tudott, hogy 
egész ezredében ide is, oda is hullottak az ágyúgolyók és 
a gránátok és sorra sújtották le az embereket, s hogy ké
sőbb valaki elkiáltotta magát: itt a lovasság, — mire a 
mieink elkezdtek tüzelni. És lövöldöztek még most is, de 
már nem a lovasságra, mely eltűnt szem elől, hanem a 
franezia gyalogságra, mely a gugyortól viszont a mi 
sorainkra tüzelt. Bagration herczeg annak a jeléül, hogy 
minden úgy történt, a mint ő kívánta és gondolta, meg-
biezczentette a fejét. A segédtisztjéhez fordulva megpa
rancsolta neki, hogy a 6-ik vadászezrednek, a mely mel
lett az imént elmentek volt, két zászlóalját rendelje le a 
hegyről. Andrej herczeget ebben a pillanatban megiepte 
az a változás, mely Bagration herczeg arczán végbe
ment. Annak a komoly és boldog elszántságnak a kifeje
zése ült az arczán, mely az olyan ember arczán észlel
hető, a ki forró nyári napon készen áll arra, hogy a vízbe 
ugorjék s éppen készül az ugrásnak nekirugaszkodni. 
Homályos szemeiben nyoma se volt többé az álmatag
ságnak, sem annak a mesterkélten mély gondolatokba 
merült tekintetnek: kerek, határozott vércse-szemei ün-



nepélyeseri és valamelyest megvetően néztek előre 
bár mozgásuk megőrizte eddigi lassúságát és egyenlet 
ségét, szemlátomást semmin sem állapodtak meg. 

A z ezredparancsnok azzal a kéréssel fordult Ba 
tion herczeghez, hogy vonuljon hátrább, mert itt nagj 
veszedelem: „Legyen olyan szíves, kegyelmes uram,! 
Istenért!" — mondotta, és bíztatásért a kísérethez tart 
tisztre pillantott, a ki azonban elfordult tőle. 

„ íme, méltóztatik látni!" Fölhívta a figyelmét a 
lyókra, melyek szakadatlanul süvítettek, fütyöltek 
zúgtak körülöttük. A kérésnek és a szemrehányásn 
azon a hangján beszélt, a minővel az ács mondja a fi 
rész után nyúló uraságnak: „mi már megszoktuk a 
efajta munkát, de önnek majd felhólyagzik ám tőle 
keze." Ü g y beszélt, mintha őt magát nem is érhett 
volna ezek a golyók, és félig lehunyt szemei még meg 
győzőbb kifejezést kölcsönöztek a szavainak. A törzstiszt) 
is csatlakozott az ezredparancsnok kéréséhez, de Bagra-l 
tion herczeg nem felelt nekik, csak azt parancsolta, hogy 
szűntessék be a tüzet és csináljanak helyet a közeledi! 
két zászlóaljnak. Mialatt beszélt, a hirtelen támadt szél, 
mint valami láthatatlan kéz, jobbról bal felé eloszlatta ai 
gugyort eltakaró füstfelleget, s a sürgő-forgó francziák-1 
kai ellepett hegy egyszerre tisztán föltárúit előttük. Min
den szem önkéntelenül rámeredt erre a feléjük közeledi! 
franczia hadoszlopra. Már látszottak a katonák bozontos 
süvegei, sőt már a közlegényeket és a tiszteket is meg 
lehetett egymástól különböztetni, valamint azt is, a mint 
a zászlójuk fennen lobogott a rúdja körül. 

— Pompásan nyomulnak előre, — jegyezte meg 
valaki Bagration kíséretében. 

A hadoszlop már leért a gugyorba. A z összeütkö
zésnek az innenső meredek oldalon kellett megtörténnie. 

A mi tűzben volt ezredünknek a maradványai gyor
san sorakozva jobbfelé húzódtak; mögöttük az elmara
dottak sarkában gyorsan közeledett a 6-ik vadászezred 
két zászlóalja. Még nem is értek Bagrationnal egy vonalba, 
s máris hallható volt a tömeg ütemes lépteinek nehéz
kes dübörgése. A balszárnyon Bagrationhoz egészen 
közel lépdelt egy kerekarczú, bamba és boldog arczki-



fejezésíí, szálas századparancsnok, ugyanaz, a ki az imént 
a sátorból kiszaladt. Nyilván semmi egyébre nem gon
dolt ebben a pillanatban, mint arra, hogy minél peczke-
sebben vonuljon el a fölebbvalója előtt. 

Az arczvonal élén menetelő tiszt önelégültségben, 
könnyedén lépkedett izmos lábaival, akárcsak úszott 
volna, a legcsekélyebb észrevehető erőlködés nélkül ki
húzta magát, s könnyedségével kivált a sarkában nehéz
kesen lépkedő katonák közül. A lába mellett lelógatta 
keskeny és vékony kardját (egy hajlott spádét, mely nem 
is volt olyan, mintha fegyver volna), és hol a parancs
nokra, hol hátra tekintgetve, a nélkül, hogy a lépést elté
vesztette volna, egész erőteljes testét hajlékonyan ille
gette. Ügy látszott, mintha minden lelki erejét arra össz
pontosította volna, hogy a lehető legkifogástalanabbul 
vonuljon el a fölebbvalója előtt, s úgy érezvén, hogy 
ez sikerült is neki, boldog volt. Mintha minden lépésnél 
ezt mondta volna magában: „bal . . . bal . . . bal", s 
a katonák változatosan komoly arczokból kirakott sor
fala is a bornyúk és fegyverek alatt görnyedve erre az 
ütemre ment előre, mintha lépésközben úgy magában 
mindenikük azt mormogta volna: „bal . . . bal . . . 
bal . . ." Egy köpezös őrnagy nagyokat fújva s a lépést 
váltogatva került meg egy bokrot; egy elmaradt katona, 
a rendetlensége miatt elrémült arczczal lihegve és 
futva érte utói a századát; egy ágyúgolyó nagy erővel 
nyomván szét a levegőt, Bagration herczeg és a kíséret 
feje fölött süvített el, s a „bal . . . bal . . . " ütemén 
csapódott be a hadoszlopba. „Zárkózz!" hallatszott a szá
zadparancsnok hivalkodó hangja. A katonák ezen a he
lyen, a hol a golyó lecsapott, ívalakban megkerültek va
lamit, s a szárnyon lévő altiszt, a ki az elesettek körül 
elmaradt volt, mikor a sorát utóiérte, egyet ugrott, lépést 
váltott, és bosszúsan nézett körül. A vésztjósló némaság
ból s az egyidejűleg a földet taposó lábak egyhangú do-
bogásából, mintha folyton az a: „bal . . . b a l . . . b a l . . . " 
hangzott volna ki. 

— Előre, fiúk! — szólott Bagration herczeg. 
— O-ho-ho-ho-ho! . . . — visszhangzott a sorok 

között. Egy marezona katona, a ki a balszárnyon volt, 



olyan kifejezéssel, mintha azt mondta volna: „Ma 
tói is tudjuk", ordítva rásandított Bagrationra; egy 
sik, a ki mintha csak attól tartott volna, hogy elszó 
zik, nem nézett semmerre sem, föltátotta a száját és 
dítva ment tovább. 

Ki volt adva a parancs, hogy meg kell állani 
kell dobni a bornyúkat. 

Bagration megkerülte a mellette elvonuló csa 
kat és leszállt a lováról. A kantárt odadobta egy k 
nak, levetette és átadta a köpenyét is, szétterpeszt 
a lábait és megigazította a sipkáját. A hegy tövé 
élén a tisztekkel, felbukkant a franczia hadoszlop eleje. 

— Isten nevében! — mondotta Bagration erőte 
messzire elhallatszó hangon, egy pillanatra odafordult 
arczvonalhoz, majd karját könnyedén himbálva, a lo
vas katona ügyetlenül csetlő-botló lépteivel megindult! 
hepehupás talajon. Andrej herczeg úgy érezte, hogy va
lami ellenállhatatlan erő húzza-vonja őt előre és nagy 
boldognak érezte magát. 1 

A francziák már egészen közel voltak, Andrej 
czeg, a ki Bagration mellett ment, már tisztán kiveh 
az öveket, a piros vállrojtokat, sőt a francziák arczait 
(Tisztán látott egy korosabb franczia tisztet, a ki kifeji 
fordított lábaival, a bokrokban megfogózva nagynehezei 
kapaszkodott föl a hegyen.) Bagration herczeg semmi] 
féle újabb parancsot nem adott ki, hanem szótlanul ment 
előre. Egyszerre a francziák közt eldördült egy löveti 
majd egy második, harmadik . . . s a szétzilált ellenségei 
sorokban nagy füsttel és ropogással megindult a tüzelés. 
A mieink közül többen elestek, köztük az a kerekardj 
tiszt is, a ki oly vidáman és olyan buzgón nyomult előre] 
De abban a pillanatban, a mint az első lövés eldördült] 
Bagration hátranézett és „hurráh"-t kiáltott. 

— „Hurrá-á-á!" zúgott végig a nyomában a mi 
harezvonahmkon, s a mieink, mint egy egységes, élénk 

* Ekkor ment végbe az a roham, a melyről Thiers ezt mondja: >Az 
oroszok bátran viselkedtek s a mi ritka dolog a háborúban, megesett itt u, 
hogy két ellenséges gyalogság elszántan ment neki egymásnak és egyik MH 
tágított az összecsapás előtti. Napóleon pedig ezt mondta Szt Ilona s/igetém 
-Néhány orosz zászlóalj tanújelét adta rettenthetitlenségének. 



és vidám tömeg, Bagration herczeget utóiérve és egy
mást elhagyva, hegynek lefelé, rávetették magukat a 
szétzilált francziákra. 

XIX. 

— A 6-os vadászok rohama biztosította a jobb
szárny visszavonulását. A középen Tusin elfelejtett üte
gének a tüzelése, melynek Schöngrabent is sikerült fel
gyújtania, feltartóztatta a francziák előrenyomulását. A 
francziák elkezdték a szél által szított tüzet oltani, s ezzel 
időt engedtek a visszavonulásra. A derékhadnak az árkon 
keresztül való visszavonulása szaporán és nagy zajjal 
ment végbe; de a nélkül, hogy a visszavonuló katonák 
a sokféle vezényszótól összezavarodtak volna. A bal
szárny azonban, mely ellen a francziák pihent erőikkel, 
Lannes vezérlete alatt ugyanakkor intéztek rohamot, és 
meg is kerülték, s mely az azovi és a podoliai gyalog
ezredekből s a pavlogradi huszárezredből állott, teljesen 
szét volt verve. Bagration elküldte Zserkovot a bal
szárny tábornokához azzal a parancscsal, hogy haladék
talanul vonuljon vissza. 

Zserkov bátran, a nélkül, hogy a kezét a sipkája 
mellől elvette volna, megsarkantyúzta a lovát és elvág
tatott. De alig hogy Bagration mellől elment, cserben
hagyta az ereje. Leküzdhetetlen rémület vett erőt rajta, 
s képtelen volt odamenni, a hol veszedelem fenyegette. 

A balszárnyhoz érve, nem ott ment előre, a hol a 
küzdelem folyt, hanem ott kezdte keresni a tábornokot 
és a parancsnokokat, a hol nem is lehettek, s így nem 
is adhatta át a parancsot. 

A balszárnynak, a rangban idősebb jogán annak az 
ezrednek az ezredese volt a parancsnoka, a mely Brau
nau előtt Kutuzovnak bemutatkozott, s a melyben Do
lochov mint közlegény szolgált. A szélső balszárny v e 
zetése pedig a pavlogradi ezred parancsnokára volt 
bfzva, a melyben Rosztov szolgált, s ebből félreértés 
támadt. A két parancsnok nagyon föl volt ingerülve egy
más ellen, s ugyanakkor, a mikor a jobbszárnyon már 



javában folyt a küzdelem s a francziák már elkezdf 
a rohamot, a két parancsnok léha torzsalkodással v 
elfoglalva, a melynek az volt a czélja, hogy cgym 
sértegessék. A z ezredek pedig, úgy a lovas, mint a g" 
logezredek, vajmi kevéssé voltak elkészülve a küs 
bön álló harczra. A z ezredek emberei, a közkatona 
kezdve a tábornokig, nem számítottak ütközetre és nyu
godtan űzték békés foglalkozásaikat, a lovasok a lovai
kat etették, a gyalogosok rőzsét szedtek. 

— Végre is ő rangban mégis csak idősebb, 
én, — mondotta a német huszárezredes kipirulva s 
imént érkezett segédtiszthez fordulva, — ám csinálj 
a mit akar. Én a huszárjaimat nem áldozhatom föl. Kür
tös, fújj visszavonulást! 

A dolog azonban sietőssé kezdett válni. A job 
szárnyon és a középen összeolvadva tombolt az ájr* 
zás meg a lövöldözés, és Lannes lövészeinek íranczÉ 
kabátjai immár átkeltek a malomárkon és alig két puska, 
lövésnyire az innenső oldalon, sorakoztak. A gyalogol 
ezredes imbolygó léptekkel odament a lovához, s • 
ülve rá, derekasan kihúzta magát és odalovagolt a pav-
logradi ezred parancsnokához. A két ezredparancsno| 
udvarias köszöntéssel, de a szívében titkos haraggalll 
vözölte egymást. 

— Még egyszer ismétlem, ezredes, — szólott a tá
bornok, — én csak nem hagyhatom az embereim fdl 
az erdőben. Kérem önt, kérem, — ismételte, — foglaü-
jon állást és készüljön a rohamra. 

— Én meg arra kérem önt, ne avatkozzék inasnak 
a dolgába, — felelt az ezredes hevesen. — Még ha ön 
is lovas volna . . . 

— Én nem vagyok lovas, ezredes, de orosz táborj 
nok vagyok, s a mennyiben önnek erről nem volna tudó- í 
mása . . . 

— Nagyon is van róla tudomásom, kegyelmes 
uram, — kiáltott föl hirtelen az ezredes, és fülig 
rulva, megérintette a lovát. — Nem parancsol tál 
lépni a csatárlánczba, s akkor majd meg fogja 
hogy ez az állás semmit sem ér. Semmi ha 



súgom sincs rá, hogy az öu kedvéért az ezredemet ki-
ssam. 

í — ön megfeledkezik magáról, ezredes, Én nem a 
magam kedvét keresem, s nem tűröm, hogy nekem ilyes
mit mondjon. 

A tábornok, elfogadván az ezredesnek a bátorság 
mérkőzésére való kihívását, kidüllesztette a mellét s a 
homlokát összeránczolva, vele együtt elindult a csa-
tárláncz felé, mintha minden súrlódásuknak ott a csa-
tárlánczban, a golyók záporában kellene megoldásra 
jutnia. Kiérkeztek a esatárlánczhoz, néhány golyó fü
työlt el fölöttük, s némán megállottak. Semmi különös 
nézni való nem volt a csatárlánczban, mert azt, hogy 
az árkok és a bozótok közt a lovasság nem működhe
tik, s hogy a francziák a balszárnyat megkerülik, arról 
a helyről is láthatták, a melyen az imént állottak. A tá
bornok és az ezredes, mint két viadalra készülő kakas, 
szigorúan és jelentőségteljesen mérték végig egymást, 
s hasztalan lestek egymáson a gyávaság jeleit. Mind a 
ketten kiáltották a próbát. Miután semmi mondanivaló
ink nem volt egymásnak és sem egyikük, se másikuk 
nem akart a másiknak ürügyet szolgáltatni arra, hogy 
azt mondhassa, ő hagyta el elsőnek a golyózáport, 
egymás bátorságát akarván kipróbálni, még sokáig 
álltak volna ott, ha ekkor az erdőben, csaknem közvet
lenül a hátuk mögött, élénk puskaropogás és tompán 
összeolvadó kiabálás nem hallatszott volna. A francziák 
megtámadták az erdőben fát szedő katonákat. A huszá
rok a gyalogsággal együtt már nem vonulhattak vissza. 
A franezia csatárláncz balfelé elvágta őket a visszavo
nulás vonalától. így tehát, bármennyire alkalmatlan volt 
is erre a terep, hogy maguknak utat törjenek, kényte
lenek voltak rohamot intézni. 

Azt a századot, a melyben Rosztov is szolgált, s 
a melynek alig volt ideje, hogy lóra kapjon, arczczal az 
ellenség felé állították. Megint úgy esett, mint az Enns 
hídján, hogy a század és az ellenség között nem volt 
semmi, csak az ösmeretlenségnek és a rémületnek az a 
rettenetes vonala, mely őket egymástól, s mintegy az 
élőket a halottaktól elválasztotta. Az emberek mind 



érezték ennek a vonalnak a közelségét, s az a kérdés, 
vájjon átlépik-e ezt a vonalat, s ha igen, hogy' lépik át, 
izgatta valamennyiüket. 

A z ezredes odalovagolt az arczvonal elé, bosszú
san felelt valamit egyes tisztek kérdéseire, s azután, mint 
a ki kétségbeesetten ragaszkodik a maga igazához, el
kezdett parancsokat osztogatni. Senki sem mondott 
semmi határozottat, de a században szájról-szájra járt, 
hogy roham lesz. Fölhangzott a sorakozásra szóló ve
zényszó, majd pedig a hüvelyükből kirántott kardok 
suhogása. De azért még mindig senki sem mozdult, k 
balszárny katonái, a gyalogosok és a huszárok egyaránt 
érezték, hogy a vezetőség maga sem tudja, mitévő le
gyen, s a parancsnokoknak ez a határozatlansága a ka
tonákra is átragadt. 

„Csak már kezdődnék mielőbb", — gondolta ma
gában Rosztov, érezvén, hogy végre valahára eljött az 
ideje annak, hogy megízlelje a roham gyönyörűségeit, 
a melyekről huszár-bajtársaitól már annyit hallott. 

— Fiúk, az Isten nevében, — csendült meg Deni
szov hangja, — ügetés, indulj! 

A z első sorban megmozdult a lovak fara. üracsik 
megrántotta a kantárt s megindult magától. 

Rosztov jobb felől a maga huszárjainak első sorait 
látta, még messzebb elől pedig homályos sávok látszot
tak, melyeket nem vehetett ki tisztán, de a melyeket 
lenségnek nézett. Lövések is hallatszottak, de csak a 
volból. 

— Gyors-ügetés! — hallatszott a vezényszó, és 
Rosztov érezte, a mint Gracsik-ja a farát gyorsítva 
vágtába ugrott. Minden mozdulatát már előre eltalálta, 
s mind nagyobb vidámság vett erőt rajta. Egy magi; 
nos fát pillantott meg maga előtt. Ez a fa eleinte eMj 
volt, annak a vonalnak a közepén, mely oly rettenetei] 
nek látszott előtte. És íme, már átlépték azt a vonalai 
s nemcsak hogy nem tapasztalt semmi rettenetessel 
hanem ellenkezőleg, mind nagyobb vidámság és elevi 
ség fogta el. „Oh, hogy' fogok én közibük vágni", 
gondolta Rosztov s megszorította a kardja markolai 

— Hurrá-á-áU — harsant föl egyszerre. 



„No most, aztán jöjjön elém bárki", — gondolta 
Rosztov, s megsarkantyúzván Gracsikot, a többieket el
hagyva, s e b e s vágtába hajszolta. Elől már látszott 

az ellenség. Egyszerre az egész századot, mint egy 
széles s eprő , végigseperte valami. Rosztov vágásra 
emelte a kardját, de ugyanakkor az előtte vágtató Niki-
tenkó nevű közhuszár elvált tőle, és Rosztov mintegy 
félálomban érezte, hogy természetellenes gyorsasággal 
száguld tova, és mégis, mintha egy helyben állana. Há
tulról nekilovagolt egy Bandarcsuk nevű huszár s bosz-
szúsan nézett rá. Bandarcsuk lova megbokrosodott és ' oldalvást elugrott mellőle. 

„Mi ez? Nem mozdulok? Elestem, megsebesül
tem? . . . — kérdezte Rosztov s ugyanabban a pillanat
ban mindjárt felelt is magának. Immár teljesen egyedül 
volt a csatamezőn. A száguldó lovak s a huszárok háta 
helyett mozdulatlan földet és tarlót látott maga körül. 
Meleg v é r szivárgott alatta. „Megsebesültem s a lovam
nak v ége ." Gracsik föltápászkodott az első lábaira, de 
csakhamar visszahanyatlott, s maga alá szorította lova
sának a lábát. A ló fejéből csurgott a vér. Folyton ver
gődött, de nem volt képes fölállani. Rosztov is f ö l akart 
kelni, de szintén visszahanyatlott: a táskája beleakadt 
a nyeregbe . Hol vannak a mieink, hol vannak a fran
cziák, arról fogalma sem volt. Köröskörül nem volt mel
lette senki. 

Miután a lábát kiszabadította, föltápászkodott. 
„Hol, merre felé van most az a vonal, a mely oly éle-Elén elválasztotta egymástól a két sereget?" — kérdezte 
magától s nem tudott rá mit felelni. „Nem történt-e va
lami baj velem? Vannak-e ilyen esetek, s mit kell tenni 

tz ilyen esetekben?" — kérdezte magától mikor fölkelt: 
s ugyanakkor úgy érezte, hogy valami fölösleges súly csügg elzsibbadt jobb karján. Olyan volt a keze feje, 
mint valami idegen test. Megvizsgálta a kezét s gon
dosan kereste rajt' a vért. „Ni , emberek is vannak itt", 
— gondolta örömmel, néhány feléje siető embert pillant
ván meg. „Ezek majd segítenek rajtam!" Ezek előtt az emberek előtt kék köpenyben és furcsa formájú csákó-

tan egy hajlott orrú, napbarnított arczú fekete ember 
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futott. Még ketten, s hátrább még többen siettek utána. 
Egyikük valami furcsa, nem orosz nyelven beszélt. A 
hátul álló ugyanilyen csákóju emberek közt egy orosz 
huszár állott. Fogták a kezét; hátul meg a lovát vezették. 

„Alkalmasint fogoly, a mieink közül való . . . Csak* 
ugyan. Talán bizony engem is elfognak. Miiéle emberek ] 
ezek?" — gondolta Rosztov, még egyre nem akarvi| 
hinni a szemeinek. „Talán csak nem francziák?" Ráné
zett a közeledő francziákra, s bár csak egy másodpercz-
czel azelőtt is még azért száguldott tova, hogy elérje 
ezeket a francziákat és közéjük vágjon, a közelségük 
most olyan rettenetesnek tűnt fel előtte, hogy nem hitt 
a szemeinek. „Vájjon kik? Miért futnak? Talán csak 
nem hozzám? Hozzám sietnének? És miért? Hogy meg
öljenek? Engem, a kit mindenki úgy szeret?" Eszébe 
jutott az anyjának, a családjának, a barátainak iránta 
való szeretete, és lehetetlennek tartotta az ellenségnek 
azt a szándékát, hogy őt megölje. „De azért lehet, hogy 
megölnek!" Több, mint tíz másodperczig állt ott 
dulatlanul s a nélkül, hogy a helyzetét fölismerte vi 
A legelső, hajlott orrú franezia már oly közel volt h 
hogy az arczkifejezését is kivehette. S ennek az 
nek, a ki visszafojtott lélekzettel, szuronytszegezve kőzd 
ledett felé, kihevült és idegen ábrázata megijesztette Roszí 
tovot. Fogta a pisztolyát, de a helyett, hogy kii 
volna, a franezia felé ütött vele, s minden erejét ös: 
szedve a bozótba menekült. Most nem a kétség 
küzdelem amaz érzésével futott, mint akkoriban az Emu 
hídján, hanem a nyúl érzésével, mely menekül a ku
tyák elől. A fiatal és boldog életéért való rémületnek? 
homályos érzése vett erőt egész lényén. Gyorsan 
resztülugorván a mesgyén, azzal a tűzzel, a mely! 
valamikor a fogócska játékban szaladt, szinte repült \ 
gig a mezőn, s csak néha fordította hátra sápadt, jé> 
ságos és fiatal arczát, s a rémület*" hidege borzongott 
végig a hátán. „Nem, jobb nem is nézni oda", 
dolta magában, de a bokrokhoz érve még egyszer 
nézett. A francziák elmaradtak, s abban a pill 
mikor Rosztov visszanézett, az a franezia, a ki 
járt, lassította lépteit és nagy hangon valamit 



(f Az erdőben váratlanul meglepett gyalogezredek 
itottak az erdőből s az egymással összekeveredett 

századok rendetlen futásban menekültek. A katonák 
egyike rémületében kiejtette azt a könnyelmű és hábo
rús időben rettenetes szót: „Elvágtak!", s ez a szó a 

| vele járó érzéssel együtt egyszeriben az egész tömeget 
hatalmába kerítette. 

— Megkerültek! Elvágtak! Végünk van! — kiabál
ták a menekülők összevissza. 

Az ezredparancsnok abban a pillanatban, a mikor 
hátulról a lövöldözést és kiabálást meghallotta, legott 
tisztában volt vele, hogy az ezredével valami rettene
tes történt, és- az a gondolat, hogy őt, a példás maga
viseletű, annyi esztendő óta kifogástalanul szolgáló 
tisztet most a fölebbvalói részéről a mulasztás vagy 
az ügyetlenség vádja érheti, annyira megdöbbentette, 
hogy abban a pillanatban megfeledkezvén az engedetlen 
lovasezredesröl,'a maga tábornoki tekintélyéről és a mi 
a fő, teljesen megfeledkezvén a veszedelemről és az 
önfenntartás ösztönéről, a nyeregkápához kapva és a 
lovát megsarkantyúzva, a reája zúduló, de őt szerencsé
sen elkerülő golyók záporában odavágtatott az ezre
déhez. Csak egyet óhajtott: megtudni, mi történt, és 
segíteni, s bármibe kerüljön is, jóvátenni a hibát, ha az 
ö részéről történt, és elhárítani magáról, a huszonkétév 
óta kifogástalanul szolgáló, példás tisztről a vád min
den lehetőségét. 

^ oda hátulsó bajtársának. Rosztov megállt. — „Valami 
hídi jól van, — gondolta, — lehetetlen, hogy meg akar
janak ölni engem." Ez alatt olyan nehézzé vált a bal
keze, mintha kétpudos súly lett volna ráakasztva. Kép
telen volt tovább futni. A franczia is megállt és czélba-
vette öt. Rosztov összehúzta a szemeit és lehajolt, 
t'lőbb egy, majd egy második golyó fütyölt el mellette. 
Minden erejét összeszedve, bal kezét a jobb kezébe 
fogta és elfutott a bozótig. A bozótban orosz lövészek 



A francziák sorain szerencsésen keresztüljutván, 
odavágtatott az erdő mögött elterülő szántóföldre, a 
melyen a mieink voltak s a vezényszókkal nem tö
rődve, vad futásban rohantak a hegyen lefelé. Elérkezett 
az erkölcsi ingadozásnak az a pillanata, mely el szokta 
dönteni az ütközetek sorsát: vájjon meghallják-e ezek a 
szétzilált tömegek a parancsnokuk szavát, vagy pedig, 
egy pillantást ve tve rá, csak futnak tovább. A katonákj 
előtt rendes körülmények közt oly félelmes ezredpa
rancsnok kétségbeesett kiabálása, önmagából kikelt, 
telböszült és bíborszínű arcza és a kardjával való ha-
donászása ellenére is, a katonák még egyre futottak, 
kiabáltak, a levegőbe lődöztek és rá se hederítettek a 
vezényszóra. A z ütközet eldöntésére hivatott erkölctj 
ingadozás, nyilván a rémület javára dőlt el. 

A tábornok a kiabálástól s a lőporfüsttöl elkezd 
köhögni és kétségbeesetten megállt. Minden elves: 
nek látszott: de ebben a pillanatban a mieinket tál 
francziák egyszerre minden látható ok nélkül megfi 
dúltak, visszavonultak az erdő szélére, az erdőben 
dig orosz lövészek bukkantak föl. Ez Timochin szá; 
volt, mely egyedül maradt rendben az erdőben, és 
erdő árkában meghúzódván, váratlanul rajtütött a fru 
cziákon. Timochin olyan kétségbeesett ordítással 
tette magát a francziákra s olyan eszeveszett és hff 
elszántsággal rontott egy szál karddal az ellensi 
hogy a francziáknak még arra se volt idejük, hogy 
gukhoz térjenek, s fegyverüket elhányva futásnak < 
tek. Dolochov, a ki Timochin mellett rohant, közvi 
közelből leütött egy francziát s ö volt az első, a ki 
franezia tisztet a gallérjánál fogva foglyul ejtett. A 
nekülők visszatértek, a zászlóaljak összeverődtek, 
francziák, a kik a balszárnyat két részre szakítottál 
volt, egy pillanat alatt vissza voltak szorítva. A t: 
csapatok csatlakoztak s a szökevények megállói 
A z ezredparancsnok, Ekonomovij őrnagygyal elvoi 
tatván maga mellett a visszavonuló századokat, 
a híd mellett állott, mikor odalépett hozzá egy katoaa, 
megfogta a kengyelvasát és szinte odalapult hozá 
Kékes köpeny volt rajta, a bornyú és a csákó hiányzott 



a feje be volt kötözve s egy franczia tölténytáska 
a vállára vetve. Tiszti kardot tartott a kezében, 
adt volt az arcza, kék szemei kihívóan néztek az 

dparancsnok arczába, de az ajkai mosolyogtak. 
Bár az ezredparancsnok azzal volt elfoglalva, hogy pa
rancsokat adott Ekonomovij őrnagynak, lehetetlen volt 
ezt a katonát észre nem vennie. 

— Kegyelmes uram, ime két diadaljel, — szólott 
Dolochov a franczia kardra és tölténytáskára mutatva. 
- Elfogtam egy tisztet. Megállítottam a századot. — 
Dolochov a kimerültségtől nehezen zihált, szakgatottan 
beszélt. — Kérem, ne feledkezzék meg rólam, kegyelmes 
uram! 

— Jól van, jól van, — mondotta az ezredparancs
nok és odafordult Ekonomovij őrnagyhoz. De Dolochov 
nem tágított; levette a fejéről a köteléket, és meg
mutatta a megaludt vértől összetapadt haját. 

i — Szuronysebet kaptam, s mégis a helyemen ma
radtam. Gondoljon rám, kegyelmes uram. 

Tusin ütegéről teljesen megfeledkeztek volt, s csak 
az ütközet legvégén, a mikor a derékhad felől még min
dig ágyúzás hallatszott, küldötte oda Bagration her
czeg az ügyeletes törzstisztjét és később Andrej her
czeget is, azzal a parancscsal, hogy az üteg a lehető 
leggyorsabban vonuljon vissza. A Tusin ágyúinak 
fedezésére rendelt csapat, valakinek a parancsára az 
ütközet derekán elment mellöle; de az üteg azért egyre 
folytatta a tüzelést, s csak azért nem került a francziák 
kezére, mert az ellenség nem számíthatott olyan me
részségre, hogy négy teljesen védtelen ágyú tovább 

'folytassa a tüzelést. Sőt ellenkezőleg, ennek az ütegnek 
az erélyes tüzeléséből azt következtette, hogy itt a kö-
lépen van az oroszok legfőbb ereje összpontosítva, 
s két ízben próbált rohamot intézni ez ellen a porit ellen, 
de mind a két ízben kénytelen volt az ezen a dombon álló 
négy ágyú kartács-tüze elől visszavonulni. 

Tusinnak csakhamar Bagration herczeg távozása 
után sikerült Schöngrabent felgyújtania. 

— Lám, hogy megriadtak! Ég! Látod a füstöt! 



Ezt ügyesen csináltuk! Pompás! Ni-ni a füst, a füst! -M 
mondogatta a legénység egészen fölvidulva. 

A z ágyúk minden parancs nélkül, mind a tüz felé 
voltak irányítva. A katonák, mintegy biztatásul, min
den lövés után elkezdtek kiabálni: „Ez ügyes volt! 
Ügy, úgy! Lám, l á m . . . Pompás!" A tüz a szél által is 
szítva, gyorsan terjedt tova. A falu mögül elindult fran
ezia hadoszlopok kénytelenek voltak visszatérni, <k| 
mintegy büntetésül ezért a kudarczért a falutól jobbra 
tíz ágyút állítottak föl és elkezdtek belőlük Tusinra I U 
völdözni. 

Azon való gyerekes örömükben, hogy a falut si
került felgyújtaniok, és a francziák ellen intézett sikeres 
tüzelés hevében, a mi tüzéreink ezt az üteget csak alfl 
kor vették észre, a mikor előbb két, majd utánuk négy 
ágyúgolyó csapott le az ágyúk közé, s közülük az egyik 
két lovat megölt, egy másik pedig leszakította az egyik 
lőszerkocsi kocsisának a lábát. De a hirtelen támadt 1 

élénkség nem csappant meg, csak a hangulatot változ
tatta meg kissé. A lovakat egy tartalék ágyiimozdony 
lovaival pótolták, a sebesülteket fölszedték s a négy 
ágyút szembeállították a tízágyús üteggel. Tusin tiszt
társa már az ütközet elején elesett, s egy óra leforgása 
alatt a negyven főnyi legénységből tizenhét kidőlt, t f l 
azért a tüzérek épp oly vidámak és elevenek voltak, 
mint azelőtt. Két ízben azt vették észre, hogy ott lenn 
francziák bukkantak fel a közeiükben, s mind a kétszer 
kartácscsal lőttek közéjük. 

A gyöngén és ügyetlenül mozgó kis emberke sza
kadatlanul: „No erre még egy pipál!" kért, -mint mon
dani szokta, — a legényétől, és szerteszét fújván he-
lőle a parazsat, megint előre sietett, és kis kezéből ejfl 
nyőt csinálva a szemei elé, fürkészte a francziákat. 

— Rajta fiúk! — mondogatta mindig s maga is 
hozzálátott az ágyúkerekekhez és csavargatta rajtuk a 
csavarokat. Tusin a nagy füstben s a szakadatlan lövöl
dözés siketítö zajában, a melytől minduntalan össze
rezzent, ki nem eresztvén a szájából kurtaszárú pipá
ját, folyton egyik ágyútól a másikhoz futkosott s hol 
az irányzékot igazgatta, hol a golyókat számlálgatta, 



hol az elhullott és sebesült lovak kicserélése és átfogása 
iránt intézkedett, miközben szüntelenül kiabált gyönge, 
vékony és határozatlan hangocskáján. A z arcza mind 
jobban megélénkült. Csak mikor egy-egy ember elesett 
vagy megsebesült, akkor összeránczolt homlokkal el
fordult tőle, bosszúsan rászólt az embereire, a miért min
dig késlekedtek azzal, hogy a sebesültet vagy az eleset
tet fölszedjék. A katonák, a kik jobbára szép fiatal fiúk 
voltak (mint a tíizériitcgeknél rendesen, két fejjel na
gyobbak és kétszerte szélesebbek a tisztjeiknél) mind, 
mint a csávába került gyerekek néztek a parancsno
kukra, s az a kifejezés, mely ott ült az ő arczán, az övé 
ken is változatlanul visszatükröződött. 

Tusin ebben a rettenetes tombolásban és zajban, 
s a legnagyobb figyelmet igénylő tevékenység közepett 
sem érezte a félelemnek legcsekélyebb kellemetlen érzé
sét sem; az a gondolat, hogy esetleg megölhetik vagy 
súlyosan megsebesíthetik, eszébe se jutott. Ellenkezőleg, 
mind nagyobb és nagyobb vidámság vett rajta erőt. Ü g y 
tetszett neki, mintha már nagyon régen, szint' tegnap lett 
volna az a pillanat, a mikor az ellenséget megpillantotta 
és az első lövést megtette és mintha az a göröngy, a 
melyen állott, már régóta ösmert hely lett volna. Minda
mellett, hogy mindenre gondolt, mindent megfontolt és 
mindent megtett, a mit csak az ő helyzetében a lehető 
legkitűnőbb tiszt megtehetett, mégis a lázas álom, vagy 
az ittas ember mámorához hasonló állapotban volt. 

Ágyúinak minden oldalról fölhangzó siketítő böm-
bölésétöl, az ellenséges ágyúgolyók zúgásától és csap-
kodásától, az ágyúk körül izzadtan és kipirultán szor
goskodó legénység, valamint a vérző emberek és álla
tok, s az ellenséges ágyúk füstfelhöcskéinek a látásától, 
(melyek mindenike után beköszöntött, s vagy a földre, 
vagy emberre, lóra, vagy ágyúra lecsapott egy-egy 
golyó), mindezeknek a láttára egy fantasztikus világ 
alakult össze a fejében, mely valóságos élvezetet szer
zett neki ebben a pillanatban. A z ő képzeletében az el
lenséges ágyúk nem is voltak ágyúk, hanem mintha 
pipák lettek volna, a melyekből láthatatlan emberek rit
kás gomolyokban eregették a füstöt. 



— Lám, megint fölvillant egy, — szólt Tusin, ma
gában mormogva, a mint a hegy felől kilövellt egy füst
gomoly, melyet széles szalagként fújt el bal felé a szél, 
— most oszt' várjuk a lapdát, hogy visszaküldhessük. j 

— Mit parancsol, nagyságos uram? — kérdezte a 
tűzmester, a ki ott állott a közelében és hallotta, hogy • 
mormog valamit. 

— Semmit, egy gránátot . . . — felelt Tusin. 
— „ N o most rajta, Matvjevna", — mondotta ma

gában. Matvjevna volt a képzeletében a legszélső, nagy, 
régi öntésű ágyú. A z ágyúk körül sürgölődő francziákat 
meg hangyáknak képzelte. A második ágyú elsó 
számú csinos, de részeges legénye, az ö világában 
nagybácsi vol t ; Tusin öt nézte a leggyakrabban s örült 
minden mozdulatának. A hegy lába felöl fölhallatszó, hol | 
elhaló, hol ismét fokozódó puskaropogás, úgy tűnt föl 
előtte, mint valakinek a lélegzése. Lelkendezve hallgatta 
ezeknek a hangoknak el-elhalását és újabb erőrekapasát. ' 

„Lám, már megint föllélekzett, föllélekzett", J 
dünnyögte magában, ö maga, óriás termetű, hatalmas 
férfiúnak tetszett maga előtt, a ki mindkét kezével haji
gálta a francziákra a golyóbisokat. 

„ N o most, Matvjevna, matyuska, ne hadd magad!" 
— mondotta, eltávozván az ágyú mellől, miközben egy 
ösmeretlen, idegen hang szólalt meg a feje fölött. — „Tu
sin kapitány! Kapitány!" 

Tusin ijedten nézett hátra. Ugyanaz a törzstiszt 
volt, a ki kiűzte öt Gruntból. Ingerült hangon kiáltott m 

— Mit csinál, megbolondult? Kétszer is parancsot 
kapott már, hogy vonuljon vissza, és ön . . . 

„Ugyan mit akarnak velem? . . . " — gondolta ma-
gáabn Tusin s rémülten nézett a íölebbvalójára. 

— Én . . . semmit . . . — hebegte, két ujját a 
sipkájához emelve. — Én . . . 

De az ezredes nem fejezhette be a mondókáját 
Egy közvetlen közel elszálló golyó elöl kénytelen volt 
hirtelen rábukni a lovára. Elhallgatott, és éppen, mi
kor még valamit akart mondani, egy második golyó 

| 



megint félbeszakította. Megfordította a lovát és elvág
tatott. 

— Visszavonulás! Mindenki vonuljon vissza! — ki
abált messziről. 

A katonák elmosolyodtak. A következő pillanat
ban egy segédtiszt érkezett oda, ugyanazzal a pa
rancscsal. 

Ez Andrej herczeg volt. Mikor kiért arra a térre,, 
a melyen Tusin ágyúi álltak, az első, a mit megpillan
tott, egy összezúzott lábú, kifogott ló volt, mely keserve
sen nyerített a befogott lovak közt. A lábából csak úgy 
patakzott a vér. Az ágyúmozdonyok közt néhány elesett 
katona hevert. Egyik golyó a másik után repült el a feje 
fölött, s érezte, a mint ideges remegés borzongott végig 
a hátán. De maga az a gondolat, hogy fél, megint talpra 
állította őt. „ A z lehetetlen, hogy én féljek", — gondolta 
magában, s az ágyúk közt lassan leszállt a lováról. Át
adta a parancsot s ott maradt az ütegnél. Elhatározta, 
hogy a jelenlétében leszerelteti az üteget s elviszi magá
val. A francziák rettenetes tüzelése közepett, a halot
tak közt járva, Tusinnal együtt hozzálátott az ágyúk le
szereléséhez. 

— Az imént is járt itt egy fölebbvaló, de az legott 
odább is állott, — mondotta a tűzmester Andrej herczeg-
nek, — nem úgy, mint a nagyságos úr. 

Andrej herczeg nem is szólt Tusinhoz. Mindketten 
annyira el voltak foglalva, hogy úgy tetszett, mintha 
nem is látnák egymást. Mikor a négy közül épen maradt 
két ágyút a mozdonyaikra emelve, megindultak a hegyen 
lefelé (egy megrongált ágyút s egy taraczkot otthagytak), 
Andrej herczeg odalovagolt Tusinhoz. 

—r Nos, a viszontlátásra, — mondotta Andrej her
czeg és kezet nyújtott Tusinnak. 

— A viszontlátásra, lelkem, — szólott Tusin, — 
édes lelkem! Isten vele, — mondotta Tusin, könyek közt,, 
melyek egyszerre, nem tudni miért, kicsordultak a sze
méből. 



X X I . 

A szél elült, a csatatérre mélyen ráborultak a fekete 
felhők, s a szemhatáron összeolvadtak a löporfüsttel. Be
sötétedett s így annál tisztábban kivehető volt két he
lyen is a tűzvész vörös fénye. A z ágyúzás gyengült, de 
hátul és jobbfelől mind sűrűbb lett és mind közelebbről 
hallatszott a puskák ropogása. Alig hogy Tusin az ágyúi
val a sebesülteket kerülgetve s néhol rajtuk keresztül
gázolva, kikerült a tűzből és leereszkedett a gugyorba, 
ott találta a vezéreket és a segédtiszteket, a kik közt ott 
volt a törzstiszt és Zserkov is, a kit kétszer is elküldtek, 
de a ki egyszer sem jutott el Tusin ütegéig. Valameny-
nyien, egymás szavába vágva, osztogatták és adogatták 
tovább a parancsokat, hogy hogyan és hova menjenek s 
szemrehányásokkal és megjegyzésekkel halmozták el W 
Tusinnak semmibe se volt beleszólása s félvén megszó
lalni, mert — maga se tudta miért, — de úgy érezte, hogy 
minden szónál kész volna sírva fakadni, nyomorult szoK 
gálati gebéjén szótlanul ballagott utánuk. Bár ki volt 
adva a parancs, hogy ott kell hagyni a sebesülteket, még 
is sokan vánszorogtak a csapatok után, vagy felkéredzí 
kedtek az ágyúkra. Azt a bátor gyalogos tisztet, a,* 
az ütközet előtt kiugrott volt Tusin sátorából, golyói 
val a hasában a Matvjevna ágyúrnozdonyára fekteti 
ték le. A hegy lábánál egy sápadt huszárhadapród jfi| 
oda Tusinhoz, s egyik kezével a másikat tartva, kértei 
őt, hogy engedje felülni. 

— Kapitány, az Istenre kérem, megsérült a kezeaj 
— mondotta félénken. — A z Istenre kérem, képtelen va-
gyok tovább menni. A z Istenre kérem! — Nyilvánvaló 
volt, hogy ez a hadapród nem most először rimánkodott, 
hogy vegyék föl, de mindig visszautasították. Most tehát 
határozatlan és siránkozó hangon ismételte a kérését. A 
Engedjen felülni, az Istenre kérem! 

— Csak üljön fel, üljön fel no, — szólott Tusin.-! 
Hej, bátya, teríts le egy köpenyt, — fordult oda ked-
vencz katonájához. — Hát annak a tisztnek hol a sebe? 

— Alig, hogy lefektettük, meghalt, — felelt valaki. 



J (í — Ültessétek föl. Üljön föl, fiam, üljön föl. Teríts 
alá egy köpenyt, Antonov. 

Ez a hadapród Rosztov volt. Egyik kezével fogta 
a másikat, sápadt volt és lázasan reszketett az álla. Fel
ültették a Matvievnára, ugyanarra az ágyúra, a melyről 
a meghalt tisztet levették. A z aláterített köpeny tele lett 
vérrel, melytől Rosztov keze és a lovagló nadrágja is 
bepiszkolódott. 

— Nos, megsebesült, lelkem? — kérdezte Tusin, 
odalépve az ágyúhoz, a melyen Rosztov ült. 

— Nem, csak megsérültem! 
— Honnan az a vér ott az ágyúmozdony oldalán? 

- kérdezte Tusin. 
— Az a tiszt vérezte be, — felelt egy tüzér köz

katona, miközben a köpenye ujjával törülgette a vért és 
szinte bocsánatot látszott kérni ezért a tisztátalanságért. 

A gyalogság segélyével nagy nehezen fölvontatták 
az ágyúkat a hegyre, s miután elérték Huntersdorf falut, 
megállottak. Annyira besötétedett, hogy már tíz lépés
nyire se lehetett a katonák egyenruháit megkülönböz
tetni, mire a lövöldözés is csillapodni kezdett. Egyszerre 
a jobbszárny közelében megint kiabálás és lövöldözés 
hallatszott. Minduntalan lövések villantak föl a nagy sö
tétségben. Ez volt a francziák utolsó rohama, a melyre 
a falu házaiban meghúzódott katonák feleltek. Megint 
mindannyian kirohantak a faluból, de Tusin ágyúi nem 
birtak mozdulni, s a tüzérek, Tusin és a hadapród némán 
tekintgettek egymásra és várták a sorsukat. Kezdett 
alábbhagyni a tüzelés s az egyik mellékutczából élénken 
beszélgető katonák szállingóztak elő. 

— Nos, Petrov, ép a bőröd? — kérdezte az egyik. 
— Alaposan elpáholtuk őket, pajtás. Azt hiszem el

ment a. kedvük egyelőre, — mondotta a másik. 
— Nem látni semmit. Hogy ' odasóztak a maguk-

embereinek! Sötét van, bajtársak, nem látni. Van-e va
lami ennivaló? 

A francziákat utolszor is visszaverték. Es Tusin 
ágyúi, melyeket mint valami keret vett körül a zajongó 
gyalogság, megint elindultak a teljes sötétségben. 

Mintha halkan susogva, csacsogva, patkódobogás-



sal és kerékzörgéssel tarkítva, valami zord folyam höm
pölygött volna tova a sötétben. A z éj sötétjében minden
nél tisztábban kihallatszott az általános zajból a sebe
sültek nyögése és beszélgetése. Mintha ezek a nyögések 
teljesen betöltötték volna a csapatokat körülölelő sötét
séget. A z ő nyögésük és ennek az éjszakának a sötétsége 
mintha csak egy és ugyanaz lett volna. Egy idő múlva 
izgatottság vett erőt ezen a mozgó tömegen. Fehér lovon, 
a kíséretével együtt odaérkezett valaki és útközben el
ejtett néhány szót. 

— Mit mondott? Hová megyünk most? Megállunk 
tán', vagy mi? Talán köszönetet mondott? — hallat
szott mindenfelől a mohó kérdezősködés, és az egész 
mozgó tömeg egyszerre összetorlódott, (az elöl lévők 
nyilván megállottak) s az a hír terjedt el, hogy parancs' 
jött a megállásra. Ott a sáros út kellő közepén vala
mennyien megállottak. 

Tüzek csillantak föl és mind hangosabb lett a tár
salgás. Tusin kapitány elküldött egy katonát, hogy ke
resse meg a sebkötöző helyet, vagy hozzon egy orvost a 
hadapród számára, s leült a tűz mellé, melyet a katonák 
az út szélén raktak. Rosztov is odavánszorgott a tűz
höz. A fájdalomtól és a nyirkos hidegtől lázas reszketés 
rázta meg egész testét. Leküzdhetetlen álmosság vett 
erőt rajta, de azért sajgó és a helyét nem találó kezé
nek gyötrő fájdalmától nem tudott elaludni. Maid be
hunyta a szemét, majd belenézett az élénk pirosnak 
tetsző tűzbe, majd meg Tusin görnyedt, gyönge alakját 
vizsgálta, a ki tűnődve ült ott mellette. Tusin jóságos, 
nagy és okos szemei részvéttel és mélységes együtt
érzéssel meredtek rá. Látta, hogy Tusin egész lelkével 
szeretett volna, de nem tudott rajta segíteni. 

Mindenfelől a gyalog vagy szekéren érkező és kö
röskörül elhelyezkedő gyalogság léptei és hangjai vol-1 
tak hallhatók. A z emberi hangok, a léptek zaja és a sár
ban gázoló lovak patáinak a locsogása, egy imbolygó, 
zűrzavaros morajjá olvadt össze, a fák közeli és távoli 
recsegésével. 

Most már nem olyan volt ez*, mint azelőtt, mintha 
valami láthatatlan folyam hömpölygött volna tova a sö-



létben, hanem mintha valami nagy vihar után pihenőre 
térve, maga a zord tenger rendült volna meg. Rosztov 
lomhán nézte és hallgatta, a mi előtte és körülötte tör
tént. Egy gyalogos katona odajött a tűzhöz, leguggolt, a 

" fölé nyújtotta a kezeit és elfordította a fejét. 
— Megengedi, nagyságos uram? — szólalt meg és 

kérdő pillantást vetett Tusinra. — Elmaradtam a szá-
adomtúl, nagyságos uram; azt se tudom, hol vagyok. 
Nem rettenetes! 

| A katonával együtt egy felkötött arczú gyalogos 
tiszt is oda jött a tűzhöz és Tusinhoz fordulva, megkérte 
ói, húzassa tovább egy cseppet az ágyúkat, hogy a sze
kér odaállhasson. A századparancsnok után két katona 
lótott a tűzhöz; kétségbeesetten szitkozódtak és mara
kodtak, s valami csizma fölött tülekedtek. 

— No, persze, még hogy te vetted föl! — Nem is 
;y olyan ostoba! — ordított az egyik rekedt hangon. 

Azután egy sovány és sápadt katona jött oda, a 
ek véres kapczával volt bekötve a nyaka és ingerült 
'on vizet követelt a tüzérektől. 
— Tán elpusztuljak, mint a kutya? — mondotta. 
Tusin adatott neki vizet. Azután egy vidám ficzkó 

tt oda és tüzet kért a gyalogság számára. 
< — Izzó tüzecskét a bakáknak! Éljetek boldogul 

Idiek, köszönjük a tüzecskét, majd visszaadjuk ám ka-
'•atostul, — mondotta, s kezében a pirosló csóvával el
tűnt a sötétben. 

, Ez után a katona után, egy köpenyen valami ne-
hezet czipelve, négy katona ment el a tűz mellett. Egyi
kük megbotlott. 

. — Lám, az ördöngös ficzkók, tuskót tettek ke
resztbe az úton, — mormogta az egyik. 

\ — Hiszen meghalt, minek czipeljük tovább? — szo
bit közülök az egyik. 

I — Mi közünk hozzá. — És terhükkel együtt eltűn
tek a sötétben. 

i — Mi az? Fáj? — kérdezte Tusin Rosztovtól sut
togva. 

\ — Igen. 
jÉ — Nagyságos uram, a tábornok hívatja. Itt lakik 



abban a házban, — jelentette a tűzmester Tusinboi 
lépve. 

— Tüstént, lelkem. — Tusin fölkelt s miután a k 
penyét begombolta és kissé összeigazította magát, 
ment a tűz mellől. 

Nem messze a tüzérek őrtüzeitől, Bagration her1 

czeg ebédnél ült, a számára elkészített parasztszobábaa* 
s a nála összegyűlt néhány tiszttel beszélgetett. Ott 
voltak a félig behunyt szemű öregecske, a ki mohón ráfi 
csalta le a húst egy birkacsontról, a huszonhat év óta ki-
fogástalanul szolgáló tábornok, a ki egészen kipirult az 
ebédtől s egy pohárka pálinkától, a törzstiszt pecsétgyH 
rűvel az ujján, Zserkov, a ki nyugtalanul nézett végig a 
többieken, és Andrej herczeg, sápadtan, ajkai összeszff 
rítva, lázasan csillogó szemekkel. 

A szoba egyik szegletében a falhoz támaszkodó 
állott egy a francziáktól zsákmányul ejtett zászló, s a 
hadbíró naiv ábrázattal tapogatta a zászló szövetét, mi
közben álmélkodva csóválta a fejét, lehet, azért, mai 
csakugyan érdekelte a zászló, de az ts lehet, hot}! 
csak azért, mert nehezére esett éhesen nézni végig az 
ebédet, a melynél nem jutott számára teríték. A szörny 
széd szobában volt a dragonyosok által elfogott franczia 
ezredes. A mi tisztjeink bámészkodva állták őt könU 
Bagration herczeg köszönetet mondott a csapat-paran 
nokoknak s kérdezősködött az ütközet részletei ésavr 
teségek felől. A z az ezredparancsnok, a ki Braunau < 
Kutuzovnak bemutatkozott, jelentette a herczegnek, hogy 
alig hogy az ütközet megkezdődött, ő visszavonult 
erdőből, összeszedte a favágókat, s elbocsátván eV 
maga mellett, két zászlóaljjal szurony rohamot intézett I 
francziák ellen. 

— A mint láttam, kegyelmes uram, hogy az elsT 
zászlóalj megbomlott, megállok az úton és gondolán: 
„no ezeket előre eresztem, és sortüzet küldök utánuk"; 
s úgy is tettem. 

A z ezredparancsnok annyira szerette volna 
megtenni, annyira sajnálta, hogy nem teliette meg, hogy 
úgy tetszett neki, mintha mégis mindent úgy tett votol 
Sőt lehetséges, hogy tán' csakugyan úgy volt. Vajjoij 



lehetséges volt-e az embernek ebben a zűrzavarban meg
állapítani, hogy mi volt és mi nem volt? 

— És itt meg kell jegyeznem, kegyelmes uram, — 
folytatta, eszébe jutván Dolochovnak Kutuzovval folyta
tott beszélgetése és az ö Dolochovval való utolsó talál
kozása, — hogy a közlegénynyé lefokozott Dolochov a 
szemem láttára ejtett foglyul egy franezia tisztet és külö
nösen kitüntette magát. 

— Én meg ugyanakkor láttam, kegyelmes uram, a 
logradiak rohamát, — szólt közbe, nyugtalanul te

kintgetve maga körül Zserkov, a ki aznap egyáltaljában 
nem is látott huszárokat, csak hallott róluk egy gyalo
gos tiszttől. — Két négyszöget tettek csúffá, kegyelmes 
uram. 

Zserkov szavaira néhányan elmosolyodtak, mert 
mint rendesen, valami tréfát vártak tőle; de látván, hogy 
az, a mit mond, szintén csak a mi fegyvereink és a mai 
nap dicsőségét öregbíti, komoly arezot vágtak hozzá, bár 
sokan nagyon jól látták, hogy az, a mint Zserkov mon
dott, minden alap nélkül való hazugság volt. Bagration 
herczeg odafordult az ezredeshez. 

— Mindannyiuknak hálásan köszönöm, — uraim, — 
minden fegyvernem: a gyalogság, a lovasság és a tüzér
ség, hősiesen viselte magát. De hogy' történt, hogy két 
ágyú ott maradt a középen? — kérdezte, valakit keresvén 
a szemeivel. (Bagration a balszárny ágyúi után is kér
dezősködött: már tudta, hogy ott mindjárt az ütközet 
elején valamennyi ágyú az ellenség kezébe került.) — 
Ügy tetszik, megkértem önt, — fordult oda az ügyeletes 
törzstiszthez. 

— Az egyik megsérült, — felelt az ügyeletes törzs
tiszt, — de a másikat, azt igazán nem értem, egész idő 
alatt magam is ott voltam és intézkedtem, s csak az imént 
jöttem e l . . . Annyi bizonyos, hogy ugyancsak izzad
tunk azon a ponton, — tette hozzá szerényen. 

Valaki azt mondta, hogy Tusin kapitány már itt 
van a falu alatt, s hogy már el is küldtek érte. 

— De hiszen ön is ott volt, — szólott Bagration, 
Andrej herczeghez fordulva. 

— Persze, mi ketten még össze is kaptunk egy 
Tolsztoj: Háboni és béke. I. IS 



cseppet, — jegyezte az ügyeletes törzstiszt, kellemesei 
mosolyogva Bolkonszkijra. 

— Nem volt szerencsém önt látni, — mondottj 
Andrej herczeg hidegen és kimérten. Valamennyien 
hallgattak. 

A küszöbön megjelent Tusin és félénken furakodott 
előre a tisztek háta mögül. A mint a szűk szobában a tá
bornokokat megkerülte, nagy zavarában, mely fölebjL 
valói jelenlétében mindig erőt vett rajta, nem vette észre I 
a zászló rúdját és megbotlott benne. Néhányan elmosó- | 
lyodtak. 

— Hogy ' történt azt, hogy az ágyúk ott maradtak! 
— kérdezte Bagration a homlokát ránczolva, a mi nej 
annyira a kapitánynak, mint inkább a nevetöknek szó\ 
a kik közül legjobban kihallatszott a Zserkov hangja. 
Tusin csak most, a felebbvalói jelenlétében érezte 
maga rettenetes valóságában azt a hibát és azt a a H 
gyent, hogy ő életben maradt és két ágyút elvesztettjj 
Annyira izgatott veit, hogy mindeddig rá se gondolt e ^ B 
A tisztek nevetése még jobban kihozta a sodrából. Rá] 
kető állal állott Bagration előtt és alig tudott ennyit! 
mondani: 

— Nem tudom . . . kegyelmes uram . . . nem vél 
tak embereim, kegyelmes uram. 

— Vehetett volna a fedező csapatokból. 
Hogy fedező csapatoknak híre se volt, azt 

mondta meg Tusin, bár ez volt az igazság. Attól 
hogy ezzel egy másik fölebbvalójára hoz bajt, s n 
kimeresztett szemekkel bámult Bagration arczába, mit 
a hogy' a diák néz a tanítójára, ha szorul a kapezája. j 

A hallgatás elég soká tartott. Bagration herczet 
nem akarván szigorú lenni, maga se tudta mit mondjca: 
a többiek pedig nem mertek a dologba beavatkozni. A» 
drej herczeg lopva pislogott Tusinra s idegesen rámjt-
tóztak az ujjai. 

— Kegyelmes uramnak — törte meg éles hangját 
a csöndet Andrej herczeg, — engem méltóztatott kzH-
deni Tusin kapitány ütegéhez. Fin ott is voltam s azt ta
láltam, hogy az emberek és lovak kétharmadrésze d-



esett volt, két ágyú tönkrement teljesen és fedezetnek 
nyoma se volt sehol. 

Bagration herczeg és Tusin most egyforma daczczal 
nézték Bolkonszkijt, a ki tartózkodva, de izgatottan 
beszélt. 

— És ha kegyelmes uram megengedi, hogy véle
ményt mondjak ebben a dologban, — folytatta, — úgy 
a nap sikerét mi jórészben ez üteg működésének és Tu
sin kapitány és emberei hősies kitartásának köszönhet
jük, — mondotta Andrej herczeg s választ nem is várva 
legott fölkelt és elment az asztaltól. 

Bagration herczeg ránézett Tusinra, és nyilván nem 
akarván bizalmatlanságot mutatni Bolkonszkij herczeg 
éles ítéletével szemben, de viszont érezvén, hogy nem 
tud teljesen hitelt adni a szavainak, félre hajtotta a fejét 
és azt mondta Tusinnak, hogy mehet. Andrej herczeg is 
kiment utána. 

— Igazán köszönöm, hogy kimentett a bajból, lel
kem. — mondotta neki Tusin. 

Andrej herczeg egy pillantást vetett Tusinra, s a nél
kül, hogy bármit is felelt volna, otthagyta. Szomorú 
és nyomasztó hangulat vett rajta erőt. Minden olyan kül-
lönös és annyira elütő volt attól, a mire ő számított. 

* 
J' „Kik ezek? Miért vannak itt? Mit akarnak? És 
mikor lesz mindennek v é g e ? " — gondolta Rosztov, a mint 
az előtte folyton váltakozó árnyakat nézte. A kezében 
mind gyötröbbé lett a fájdalom. A z álom mind jobban 
erőt vett rajta, piros körök tánczoltak a szemei előtt, 
s ezeknek a hangoknak és arczoknak a benyomása, va
lamint az elhagyatottság érzése összevegyült benne a 
fájdalom érzésével, ö k voltak azok, ezek a sebesült és 
nem sebesült katonák, a kik őt sanyargatták, kínozták, 
kifordították az ereit és égették a húst összezúzott kezén 
és vállán. Hogy meneküljön tőlük, behunyta a szemeit. 

Egy pillanatra elszenderült, de az önfeledtségnek 
e rövid ideje alatt is tömérdek mindenfélét látott álmá
ban; maga előtt látta az édes anyját és nagy, fehér ke
zét, látta Szonya sovány vállait, Natasa szemeit és 
mosolyát, Deniszovot a bajuszával és hangjával együtt, 

is* 



és Telyanint s azt az egész kellemetlen históriát Te-
lyaninnal és Bogdanycscsal. Ez az egész história ugyanaz 
volt, mint az a harsányhangú katona, s ez a história, 
és az a katona gyötrelmesen és szívósan a hatal
mukban tartották és húzták a kezét. Megpróbált tőlük 
szabadulni, de egy hajszálnyit sem engedtek, egy pilla
natra se tágítottak a vállától. Nem fájt volna, egészséges 
lett volna, ha ők nem húzzák; de lehetetlen volt szaba
dulni tőlük. 

Kinyitotta a szemeit és fölpillantott. A z éjszaka fe
kete leple egy arsinnyira ott függött a parázs fénye fölött 
Ebben a fényben hulló hópelyhek szállingóztak. Tusin 
nem jött vissza, az orvos még mindig nem érkezett meg. 
Egyedül volt, csak valami katona ült ott meztelenül a tűz 
túlsó oldalán és melengette sovány, sárga testét. 

„Senkinek se kellek! — gondolta Rosztov. —- Nincs, 
a ki segítsen, a ki szánakozzék rajtam. Hejh, a mikor még 
erőteljesen, vidáman és szeretettel körülvéve otthon vol
tam!" Felsóhajtott s ezzel együtt önkéntelenül nyögött 
egyet. 

— Nos, tán' fáj valami? — kérdezte az a katona, a 
mint az ingét a tűz fölött tartogatta, s a nélkül, hogy vá
lasz várt volna, krákogva hozzátette: — szörnyűség, 
hogy hány embert pusztítottak el ma! 

Rosztov nem hallgatott a katonára. A tűz fölött 
szállongó hópihéket nézte s eszébe jutott az orosz tél, egy 
meleg, derült házban, pelyhes bundában, a gyors szán
kókkal, egészséges testtel s a család minden szeretetével 
és gondosságával. „Ugyan minek is jöttem ide!" — gon
dolta. 

Másnap a francziák nem újították meg a támadásu
kat, és Bagration csapatainak a maradványai egyesültek 
Kutuzov seregével. 




