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I. 

1808-ban Alexander császár Erfurtba utazott, hogy 
újra találkozzék Napóleonnal, s a pétervári előkelő tár
saságban sokat beszéltek ennek az ünnepélyes találko
zásnak a nagyszerűségéről. 

1809-ben a világ két nagyhatalmának, mint a hogy' 
Napóleont és Alexandert hívták, annyira ment a közele
dése, hogy mikor Napóleon ebben az" évben hadat üzent 
Ausztriának, egy orosz hadtest kivonult Oroszország
ból, hogy volt ellenségével, Bonapartéval karöltve mű
ködjék volt szövetséges'társa, az osztrák császár ellen; 
annyira ment, hogy a felsőbb körökben már annak a le
hetőségéről is beszéltek, hogy Napóleon feleségül veszi 
Alexander császár egyik leányát. De a külpolitikai kom-
binácziókon kívül ebben az időben különös élénkséggel 
fordult az orosz: társaság figyelme ama belső átalakulá
sok felé is, a melyek ekkor az államkormányzat minden 
ágában végbementek. 

E közben maga az élet, az emberek valóságos élete 
az ő létérdekeik, az egészség, a betegség, a munka és a 
pihenés, a gondolkodás, a tudomány, a költészet, a zene, 
a szerelem, a barátság, a gyűlölet és a szenvedélyek te
rén, ment tovább a maga útján a Bonaparte Napóleon
nal való politikai barátságon vagy ellenségeskedésen, s 
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2 TOLSZTOJ 

minden képzelhető átalakuláson kívül és tőle teljesen 
függetlenül. 

Andrej herczeg két évet töltött falún, a nélkül, hogy 
a fészkéből kimozdult volna. Mindazokat a gazdasági 
vállalkozásokat, a melyeket Pierre a maga birtokán ter
vezett, de a melyekkel, folyton egyik tervről a másikra 
ugrándozván, sehogy' se tudott zöld ágra vergődni, 
mindezeket az újításokat Andrej herczeg, minden észre
vehető megerőltetés, és a nélkül, jttgy róluk bárkinek 
is szólott volna, megvalósította. w 

A legnagyobb mértékben meg volt benne az a 
Pierre-ből teljesen hiányzó gyakorlati fogékonyság, mely 
az ügyek menetét a maga részéről való minden nagyobb 
nekirugaszkodás és erőlködés nélkül, megindította. 

Egyik, háromszáz lelket számláló birtokán fölsza
badította a jobbágyokat (ez egyike volt Oroszország
ban a legelső ilyen eseteknek), más birtokain pedig a 
robotmunkát az obrok-kal cserélte föl. Bogucsarovoban a 
maga költségén egy bábát telepített le a szülő asszonyok 
ápolására és fizetett papot tartott, a ki a parasztgyere
keket írni és olvasni tanította. Az év egyik felét Andrej 
herczeg Lyszyja Gory-ban töltötte az apjával és a fiával, 
a ki még mindig dajka kezén volt; a másik felét pedig 
bcgucsarovoi fészkében, mint a hogy' az apja a falúját 
hívta. Bár Pierre elatt a külvilág eseményei iránt a leg
teljesebb közönyösséget mutatta, mégis a legéberebb 
figyelemmel kísérte azokat, tömérdek könyvet hozatott, 
..s a mikor Pétervárról, az élet valódi forgatagából friss 
emberek jöttek hozzá, bámulva látta, hogy ezek az em
berek a külső és belső politikában történt események ös-
meretében messze elmaradtak mögötte, a ki pedig moz
dulatlanul élt ott a falújában. 

A gazdasági teendőkön és á legkülönfélébb köny
vek olvasásán kívül Andrej "herczeg ebben az időben 
még a mi két utolsó szerencsétlen hadjáratunk kritikai 
leírásával is foglalkozott, s összeállította katonai rende
leteink és szabályzataink módosításának a tervezetet. 

1809 tavaszán fiának, a kinek a gyámja volt, rjazáni 
birtokaira utazott. 

A tavaszi napfényben sütkérezve ült a kocsijában, 
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s elnézte a sarjadzó első fűszálakat, a nyírfák első haj
tásait s a verőfényes kék égen úszkáló tavaszi bárány
felhők első, fehér nyájait. Nem gondolt semmire, csak 
gondtalanul és vidáman nézett körül. 

Átkeltek a kompon, a melyen most egy éve 
Pierre-el beszélgetett. Szérüs és zöldséges kertek közt, 
keresztülmentek egy sáros falún, leereszkedtek egy lej
tön, a melyet a hídnál még megmaradt hó borított, fel
kapaszkodtak egy sikamlós, agyagos úton, tarlók és itt-
ott zsendülő bokrok között s belejutottak egy, az útat két 
oldalról szegélyező nyírfa-erdőbe. Az erdőben szinte for
róság volt a teljes szélcsendben. A zöld és ragadós rü
gyekkel ellepett nyírfák nem mozdultak, s a múlt évi 

Jiaraszt alól friss fűszálak és lilaszín virágok bújtak ki. 
A nyiresben itt-ott szétszórt fenyők, búja örökzöldjükkel 
a tél kellemetlen emlékét idézték föl. Az erdőbe érve a 
lovak meghorkantak s mind jobban kezdtek izzadni. 

Pjótr, az inas, valamit kérdezett a kocsistól, a ki 
igenlő választ adott. De Pjótr nyilván nem érte be a ko
csis együttérzésével s a bakról odafordult a gazdájához. 

— Kegyelmes uram, milyen tiszta itt a levegő, — 
szólalt meg és tiszteletteljesen elmosolyodott. 

— Mi az? 
— Olyan tiszta a levegő, kegyelmes uram. 
„Mit beszél ez? — tűnődött Andrej herczeg. — 

Hja, alkalmasint a tavaszról beszél, — gondolta és félre
nézett. — Csakugyan, kizöldült már minden . . . és ilyen 
korán! A nyír, a galagonya, sőt az égerfa is már zsen* 
dül . . . De a tölgyfán még nyoma se látszik semminek. 
Amott van ni egy tölgy". 

Az út szélén 'állott egy tölgy. Legallbb tízszerte 
idősebb volt a nyírfáknál, s tízszerte vastagabb és két
szer olyan magas, mint ezek. Hatalmas tölgyfa volt, tán 
két ember se tudta volna körülfogni, ágai réges-régóta 
letördösve, a kérge megrepedezve és régi forradásokkal 
tele. Otromba, össze-vissza szétterpesztett, girbe-görbe 
s hatalmas karjaival és ujjaival, mint valami bosszús, 
vén és fanyar szörnyeteg állt ott a mosolygó nyírfák kö
zött. Egyedül csak az erdőben szétszórt örökzöld és der
medt fenyők és ez a tölgy nem akarták magukat a tavasz 
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megnyilatkozásának alávetni, nem akartak sem a ta
vaszról, sem a napról tudomást venni. 

„Tavasz, szerelem és boldogság! — mintha csak 
így szólott volna az a tölgy, — hogy' nem unjátok már 
meg ezt a mindig egyformán buta és esztelen ámítást. 
Mindig csak egy- és ugyanaz, és mindig csak ámítás! 
Nincs se tavasz, se nap, se boldogság. íme, nézzétek, 
ott gunnyasztanak a lesújtott, kihalt fenyők, mindig 
ugyanazok, vagy itt vagyok én, én is szétterpesztettem 
összetöredezett és megkoppasztott uüaimat, bárhonnan 
nőttek légyen is ki — a hátamból, az ^dalaimból; a mint 
nőttem, úgy állok itt ma is, és nem is hiszek a ti remé
nyeitekben és csalóka álmaitokban." 

Ahdrej herczeg, mialatt keresztülment az erdőn, is
mételten hátranézett erre a tölgyfára, mintha csak vala
mit várt volna tőle. Virágok és fü a tölgy alatt is voltak, 
de ő csak mogorván, mozdulatlanul, eltorzítva és ma
kacsul állt ott közöttük. 

„Igen, igaza van, ezerszer is igaza van ennek a 
tölgynek, — gondolta magában Andrej herczeg; — ám 
hadd engedjék át magukat más, fiatalabbak ennek az 
ámításnak, de mi ismerjük már az életet, a mi életünk 
immár be van fejezve!" Ezzel a tölgygyei kapcsolatban 
a reménytelen, de azért szomorú voltukban is jóleső gon
dolatoknak egész raja támadt föl Andrej herczeg lelké
ben. Ennek az utazásának az ideje alatt, mintha csak új
ból átgondolta volna egész életét, és mintha csak megint 
arra a megnyugtató, de reménytelen eredményre jutott 
volna, hogy semmi szükség sincs rá, hogy valamibe kap
jon, s hogy az életét minden izgalom nélkül, rosszat nem 
cselekedve, de semmi után nem is vágyakozva kell 
leélnie. 

n. 

A rjazani birtok gyámhatósági ügyeiben Andrej 
herczegnek a kerületi marsallal is érintkezésbe kellett 
lépnie. Akkoriban Rosztov Andrejevics Ilya volt a kerü
leti marsall, és Andrej herczeg május közepén elment 
hozzá. 
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A tavasznak immár a melegebb időszaka is meg
kezdődött. Teljes díszében pompázott az erdő, nagy volt 
a por és olyan a forróság, hogy víz mellett elmenve szinte 
kedve kerekedett az embernek megfürödni. 

Andrej herczeg azon tűnődve, vájjon a dolgaiban 
mi mindent kell a marsalltól megtudakolnia, rosszked
vűen ment végig az otradnoei ház felé vezető kerti fa
soron. Jobbról a fák alól vidám női hangokat hallott s 
egy csapat fiatal leányt pillantott meg, a kik a kocsija 
előtt keresztülfutottak az úton. A többiek előtt, a kocsi
hoz legközelebb, egy feketehajú, sovány, feltűnően vé
kony, feketeszemű leányka futott. Sárga kartonruha volt 
rajta, a feje fehér zsebkendővel bekötve, a mely alól ko

b z o s hajfürtök kandikáltak ki. A leányka kiabált valamit, 
^ le mikor az idegent megpillantotta, a nélkül, hogy többé 

ránézett volna, kaczagva t'utott vissza. 
Andrej herczeget egyszerre valami fájdalmas érzés 

lepte meg. Oly gyönyörű volt az idő, a nap oly fényesen 
ragyogott és köröskörül olyan vidám volt minden; és ez 
a sovány és csinos leányka még sem vett s nem is 
akart tudomást venni az ő létezéséről, s elégedett és bol-. 
dog volt, az ő saját külön, — alkalmasint ostoba, — de 
vidám és boldog életében. Vaüon minek örül annyira? 
Mire gondol? Öizonyára nem a katonai szabályzatokra, 
nem a rjazani obrok-viszonyok rendezésére. „Mire gon
dol hát? S mitól olyan boldog?" — kérdezgette magától 
Andrej herczeg szinte önkéntelenül. 

Andrejevics Ilya gróf 18bQ-ben is csak úgy élt Ot-
radnoe-ban, mint annak előtte, vagyis vendégül látta 
csaknem az egész kormányzóságot s vadászataikat, 
szini előadásokkal, ebédekkel és muzsikusokkal szóra
koztatta a vendégeit. Mint minden új vendégének, Andrej 
herczegnek is megörült és erővel ottmarasztotta őt éj
szakára. 

Az unalmasan múló nap folyamán, a mikor Andrej 
herczeget az idősebb házbeliek s az előkelőbb vendégek, 
a kik a közeledő névnap alkalmából az öreg gróf házát 
szinte megtöltötték, szórakoztatták, Bolkonszkij ismétel
ten reápillantott Natasára, a ki a társaság fiatalabb részé
vel mulatott és jókat kaczagott, s minduntalan azt kér-
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dezte magától: „Vájjon mire gondol? Minek örül olyan 
nagyon?" ^ 

Este, mikor ezen az idegen helyen egyedül maradt, 
sokáig nem tudott elaludni. Olvasott, eloltotta a gyer
tyát, majd ismét meggyújtotta. A szobában, melynek 
ablakdeszkái is be voltak téve, rendkívül meleg volt. 
Bosszankodott erre a hülye vén emberre (így hívta 
Rosztovot), a ki ottfogta őt, azt mondván, hogy a szük
séges iratokat, melyek a városban vannak, még nem 
kapta meg, és bosszankodott magára is, a miért ott 
maradt. 

Andrej herczeg fölkelt s az ablakhoz ment, hogy 
kinyissa. Alig hogy az ablakdeszkákatKkitárta, a hold
világ, mintha csak már rég leste v o l n a ' z t az ablaknál, 
legott beáradt rajta. Kinyitotta az ablakot. Csöndes, friss 
és világos volt az éjszaka. Közvetlenül az ablak alatt egy 
sor lenyírt fa állott, melyek az egyik oldalról feketéknek 
látszottak, másik oldaluk pedig ezüstös fényben fürdött. 
A fák alatt valami bodros, buja és nedves palánta dísz
lett, melynek szárai és levelei néhol ezüstös fényben 
csillogtak. 

Távolabb, a fekete fák mögött valami harmattól 
csillogó tető látszott, ettől jobbra egy kirívóan fehér tör
zsű, nagy, borzas fa állott, fölötte pedig a szinte csillag
talan, derült, tavaszi égen a telihold fénylett. Andrej her
czeg kikönyökölt az ablakon és s%emei rámeredtek 
az égre. 

Andrej herczeg szobája a középső emeleten volt; a 
fölötte lévő szobákban szintén laktak és aludtak. Női be
szélgetés hallatszott le felülről. 

— Csík még egyetlen egyszer, — szólt odafönn 
egy női hang, melyet Andrej herczeg nyomban meg-
ösmert. 

— De hát mikor fogsz már aludni? — felelt egy 
másik hang. 

— Nem fogok, nem tudok aludni: mitévő legyek-
hát! Nos hát, még egyszer utoljára . . . 

Két női hang elkezdett valami dallamot énekelni, 
mely valaminek a befejezése volt. 
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— Oh beh gyönyörű! No de most aztán aludjunk és 
legyen vége. 

— Te alhatsz, de én nem tudok, — felelt az ablak 
felé közeledvén az első hang. Nyilván egészen kihajolt 
áz ablakon, mert még a ruhája suhogása, sőt a lélekzete 
is lehallatszott. Elcsendesült, megdermedt minden, úgy, 
mint a hold fénye és árnyékai. Andrej herczeg is félt 
megmoczczanni, nehogy önkéntelen jelenlétét elárulja. 

— Szonya, Szónya! — hallatszott ismét az első 
hang. — Ugyan hogy' lehet most aludni! Nézz ide, mi
csoda gyönyörűség! Oh, micsoda gyönyörűség! Ébredj 
hát, Szonya! — mondotta szinte könnyek között. — 
Talán még soha, soha se volt ilyen bűbájos éjszaka. 

r Szonya kelletlenül felelt valamit. 
— Igen, nézd csak, micsoda holdvilág!.. . Oh beh 

gyönyörű! Jer ide hát. Lelkem kis galambom jer ide no. 
Látod? Le kell guggolnod, így ni, aztán át kell fognod 
magadat a térdeid alatt, — feszesebben, minél feszeseb
ben, — erőlködnöd kell egy csöppet, s akkor akár elröpül
hetnél . . . így ni! 

— Elég legyen, még lebukol. 
Valami dulakodás féle és Szonya zsörtölődő hangja 

hallatszott. 
— Lásd, már két óra felé jár az idő. 
— Eh, te mindig csak rontod az ember kedvét. No, 

menj hát, csak menj. 
Megint elcsendesült minden, de Andrej herczeg 

tudta, hogy Natasa még mindig ott ül az ablaknál, mert 
időnként halk mozgás és egy-egy sóhaj hallatszott le 
hozzá. • ' 

— Oh Istenem! Istenem! Hát mi ez! — kiáltott föl 
egyszerre. — Ha már meg kell lenni, ám menjünk hát 
aludni! — s ezzel becsapta az ablakot. % 

„Még csak rá se. hederít az én létezésemre!" — 
gondolta magában Andrej herczeg, mialatt a beszédjére 
fülelt, s maga se tudta miért, arra számított, de meg 
félt is tőle, hogy esetleg ő róla is talál mondani valamit. 
— „És megint csak ö! Mintha csak azért is!" — gon
dolta magában. Egyszerre a fiatalos gonddiatoknak és 
reményeknek olyan váratlan és egész életével ellentétben 
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álló zűrzavara támadt föl a lelkében, hogy nem érezvén 
magában elég erőt ahhoz, hogy ezt az állapotot meg
fejtse, legott elaludt. 

ra. 
Másnap Andrej herczeg, a* nélkül, hogy a hölgyeket 

bevárta volna, elbúcsúzott a gróftól és elment haza. 
Már június eleje volt, mikor Andrej herczeg haza

felé útközben megint beért abba a nyírfa-erdőbe, a mely
ben öt az a korhadt és vén tölgyfa annak idején olyan 
furcsán és emlékezetesen megdöbbentette. A csengők 
még tompábban csengtek az erdőben, mint másfél hó
nappal azelőtt; olyan olyan árnyékos és sűrű volt 
körülötte minden; &?. erdőben szétszórt fiatal fenyők 
se rontották meg az e, -ő általános szépségét, s a környe
zethez alkalmazkodva megteltek bolyhos, fiatal hajtá
sok friss zöldjével. 

Nagy volt a meleg egész nap, vihar készült vala
hol, de mindössze csak egy futó kis felhő locsolta végig 
az út porát s a-frss, zöld lombokat. Az erdő bal oldala 
árnyékban volt; jobb oldala pedig a szélben alig-alig 
imbolyogva, nedvesen, fényesen csillogott a napsugác-
ban. Teljes virágjában volt minden; majd közel, rawd 
távol fülemilék vertek és csattogtak. 

„Igen, ebben az erdőben volt az a tölgy, a mely-
lyel én úgy egyetértettem, — gondolta Andrej herczeg 
— De vájjon merre van, — tűnődött tovább az út bal 
oldalát nézve, s a nélkül, hogy maga is tudta, vagy föl
ismerte volna, elkezdett ugyanabban a tölgyfában gyö
nyörködni, a melyet keresett. A vén tölgyfa, teljesen 
elváltozva, sötétzöld lombsátorral elborítva, szinte el
mélázva imbolygott az esti nap sugaraiban. Se girbe
görbe ujjainak, se ' forradásainak, sem azelőtti hitetlen-
ségének és keserűségének nyoma se volt sehol. Kemény, 
százados kérgén ágatlan, fiatal levelek törték keresztül 
magukat, úgy hogy szinte hihetetlennek látszott, hogy 
ez az aggastyán adott légyen nékik életet. — „Igen, ez 
ugyanaz a tölgy", — gondolta Andrej herczeg s egy
szerre minden ok nélkül az öröm és a megújhodás tava-
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szias érzése vett erőt rajta. Egyszerre, egy és ugyabban 
az időben, életének a legfőbb pillanatai mind eszébe ju
tottak. Austerlitz, azzal a magas éggel, a feleségének 
szemrehányó és halálra váló arcza, Pierre ott a kompon, 
az a leányka, a ki úgy felbuzdult az éjszaka szépségén, 
maga az az éjszaka, a hold, mindez egyszerre eszébe 
jutott. 

„Nem, harminczegy éves korban az életnek még 
nincs vége, — döntötte el egyszerre véglegesen és meg-
ingathatatlanul Andrej herczeg. — Az korántsem elég, 
hogy én magam ösmerem mindazt, a mi bennem van, 
meg kell azt ösmerni mindenkinek. Pierrenek is, meg 

/
annak a kis leánynak is, a ki akkor föl akart szállani az 
égbe, meg kell ösmerniök engem, hogy ne csak egyedül 
nekem magamnak teljék az életem, hogy azok ne éljenek 
az én életemtől olyan teljesen függetlenül, hogy az én 
életem visszatükröződjék valamennyiükön, s hogy együtt 
éljenek veiem valamennyien!" \ 

Andrej herczeg a kirándulásáról hazatérve, elhatá
rozta, hogy őszre elmegy Pétervárra, s a legkülönfélébb 
ürügyeket eszelte ki ennek az elhatározásnak az indo
kolására. Minden pillanatban az okos és logikus érvek
nek egész sora állott rendelkezésére annak az igazolá
sára, hogy föltétlenül el kell mennie Pétervárra, sőt még 
szolgálatba is kell állania. Sőt most már azt se tudta 
megérteni, hogy' kételkedhetett valaha is annak a föl
tétlen szükségességében, hogy tevékeny részt vegyen 
az életben, éppen úgy, mint egy hónappal azelőtt nem 
értette, hogy' juthatott Volna eszébe a falujából ki
mozdulni. Egészen tisztán úgy rémlett előtte, hogy 
kárba veszne minden élettapasztalata, ha nem próbálná 
meg gyakorlatilag is fölhasználni, s nem venne megint 
tevékeny részt az életben. Még azt sem értette, hogy" 
eshetett az, hogy annakelőtte, ugyancsak holmi oktalan 
érvek alapján, egészen nyilvánvalónak látszott előtte, 
hogy megalázná magát, ha most, az élet tapasztalatai 
után megint bíznék annak a lehetőségében, hogy valaha 
hasznot is hajthasson, s" hogy a szerelemben boldogságot 
találhasson. Most egészen mást mondott neki az esze. 
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Ez után a kirándulás után Andrej herczeg el kezdett unat
kozni falun, eddigi foglalkozásai nem érdekelték, és gyak
ran, a mint így egyedül ült a dolgozó-szobájában, föl
kelt, odament a tükörhöz és hosszasan elnézte az arczát. 
Azután elfordult, ránézett a megboldogult Liza arcz-
képére, a ki á la grecque fésült kóczos fürtéivel szelíden 
és vidáman nézett le rá aranykeretéből. Most már nem 
mondotta urának azokat a rettenetes szavakat, hanem 
egyszerűen, vidáman és kíváncsian nézett le rá. És 
Andrej herczeg hátratett kezekkel hosszú ideig járt föl 
és alá a szobában, s hol mogorván, hol mosolyogva újra 
meg újra átgondolta azokat a szavakkal ki se fejezhető, 
oktalan, s mint a bűn, oly titkos gondolatokat, melyek 
Pierre-rel, a dicsőséggel, azzal az ablakban ülő leány
nyal, a tölgyfával, s a női szépséggel és a szerelemmel 
voltak összekötve, a melyek egész életét felforgatták. 
Es az ilyesféle pillanatokban, ha valaki betévedt hozzá, 
feltűnően száraznak, szigorúan elszántnak és főként szinte 
kellemetlenül logikusnak találhatta őt. 

— Kedvesem, — mondotta, esetleg egy ilyen pil
lanatban a szobájába lépve, Marja herczegnő: — Niko-
luska ma nem mehet sétálni: nagyon is hideg van. 

— Ha meleg volna, — felelt Andrej herczeg ilyen
kor rendkívül szárazon a húgának, — akkor egy ingben 
mehetne ki, de miután hideg van, meleg ruhát kell adni 
rá, a mit éppen erre a czélra találtak ki. Ez következik 
abból, hogy hideg van, nem pedig az, hogy otthon ma
radjon, a mikor levegőre van szüksége, — mondotta fel
tűnő logikával, mintha csak meg akart volna büntetni 
valakit azért a titkos, logikátlan, belső munkáért, mely 
a lelkében kavargott. Marja herczegnő ilyenkor elgon
dolta, hogy milyen szárazakká is teszi a férfiakat az a 
szellemi munka. ^ 

IV. 

Andrej herczeg 1809 augusztus hónapjában utazott 
el Pétervárra. Erre az időpontra esett a fiatal Szperan-
szkij dicsőségének s az általa megvalósított átalakulások 
hatásának a csúcspontja. Ugyanebben az augusztus hó-
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napban történt, hogy az uralkodó kifordult a kocsijából, 
megrándította a lábát és három hétig ki sem moz
dult Péterhofból, a hol kizárólag Szperanszkijval érint
kezett, a kivel nap-nap után együtt volt. Ebben az 
időben készült nemcsak az a két, olyannyira híres és a 
társaságot izgató ukáz, mely az udvari rangfokozatok 
eltörlésére és a kollégiumi assessorság s az államtaná
csosság elnyeréséhez szükséges vizsgálatokra vonatko
zott, hanem az a teljes állami szervezet is, mely hivatva 
volt arra, hogy kezdve az államtanácstól, le a községi 
igazgatásig országunk egész igazságügyi, adminisztratív 
és pénzügyi rendjét új alapokra fektesse. Most valósultak 
meg és öltöttek testet azok a homályos, szabadelvű áb
rándok, a melyekkel Alexander császár a trónra lépett 

*s a melyeket munkatársai: Czartoriszkij, Novoszilyczev, 
Kocsubej és Sztroganov segítségével meg akart valósí
tani, a kiket ő maga is tréfásan „jóléti bizottság"-nak ne
vezett el. 

Most mindezeket együtt a polgári téren Szperan-
szkij, katonai téren pedig Arakcsejev váltotta föl. Andrej 
herczeg, mint kamarás, megérkezése után csakhamar je
lentkezett az udvarnál kihallgatásra. A császár, a ki két 
ízben találkozott vele, eddig egyetlen szóra se méltatta 
öt. Andrej herczegnek már azelőtt is mindig úgy tetszett, 
hogy ő ellenszenves a császárnak, s hogy az arcza és 
egész lénye kellemetlen neki. Abban a rideg, elutasító pil
lantásban, a melylyel őt az uralkodó végigmérte, Andrej 
herczeg most csak még inkább, mint azelőtt, ennek a föl
tevésének a megerősítését látta. Az udvaronczok, Andrej 
herczegnek az uralkodó részéről való mellőzését azzal 
magyarázták, hogy az uralkodó neheztel rá, mert 1805-
ben nem szolgált. 

„Magamról tudom, hogy az ember nem ura rokon-
és ellenszenveinek", — gondolta Andrej herczeg, — „s 
így arra nem is gondolhatok, hogy a katonai szabályza
tokról szóló emlékiratomat\személycsen nyújtsam át az 
uralkodónak, de hiszen majd beszél az ügy magáért." — 
Beszélt az emlékiratáról egy öreg tábornagynak, a ki 
jó barátja volt az apjának. A tábornagy kitűzött a szá
mára egy órát, rendkívül szívesen fogadta s meg-
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ígérte, hogy jelentést tesz az ügyről a császárnak. Pár 
nap múlva Andrej herczeg értesítést kapott, hogy jelent
kezzék Arakcsejev gróf hadügyminiszternél. 

A kitűzött napon reggel kilencz órakor Andrej her
czeg megjelent Arakcsejev gróf fogadó-szobájában. 

Andrej herczeg személyesen nem ösmerte Arakcse-
jevet, soha se látta, de az, a mit tudott róla, nem valami 
nagy tiszteletet keltett benne iránta. 

„Hadügyminiszter, s a császár ő felségének bizal
mas embere; senkinek semmi köze tehát az ö magán 
egyéniségéhez; ő meg van bízva azzal, hogy az én emlék
iratomat átvizsgálja, következésképpen ő az egyetlen, 
a ki a dolgot megindíthatja", — gondolta Andrej herczeg, 
miközben más, többé-kevésbbé tekintélyes ember tár
saságában Arakcsejev gróf elfogadó-szobájában vára
kozott. 

Andrej herczeg, szolgálati ideje alatt, a melyet job
bára mint segédtiszt töltött el, s o l előkelő személyiség
nek a fogadó-szobáját ösmerte, s így ezeknek a fogadó
szobáknak különböző jellege teljesen tisztán állott előtte. 
Arakcsejev gróf fogadó-szobájának valami egészen kü
lönös jellege volt. A jelentéktelenebb emberek arczárói, 
a kik Arakcsejev grói fogadó-szobájában kihallgatásuk 
sorát várták, a szorongás és alázatosság volt leolvas
ható; a rangosabb emberek arczán a kényelmetlenség 
általános érzésének a kifejezése ült, mely a fesztelenség 
és a saját maga, a helyzete és a várva várt személyiség 
fölött való gúnyolódás álarcza alá volt rejtve. Andrej 
herczeg hallotta az „Andrejics Szila*" és a „Majd-ad 
bácsi" gúnyneveket, melyek Arakcsejev grófra vonat
koztak. Egy előkelő tábornok, a ki szemlátomást sértve 
érezte magát az által, hogy oly soká kellett várakoznia, 
keresztbetett lábakkal ült ott, és gúnyosan mosolygott 
magában. 

De alig, hogy kinyílt az ajtó, minden arezra ugyanaz 
a kifejezés, a rémület kifejezése ült ki. Andrej herczeg 
megkérte az ügyeletest, hogy jelentse őt be még egyszer, 

* Szila = erő. (A ford.) 
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de ez gúnyosan rámosolygott és azt mondotta, hogy an
nak ideién majd ő rá is sor kerül. Néhány ember után, 
a kiket a segédtiszt a miniszter szobájába be- és onnan 
kivezetett, egy tisztet bocsátottak be a rettenetes ajtón, 
a ki megalázkodó és rémült külsejével szinte megdöbben
tette Andrej herczeget. A tiszt kihallgatása sokáig tartott. 
Egyszerre egy kellemetlen hang rikácsolása hallatszott 
ki a szobából, s a tiszt sápadtan és remegő állal lépett 
ki az ajtón, s a fejéhez kapdosva ment végig a fogadó
szobán. 

Ezután Andrej herczeget vezették oda az ajtóhoz, 
és az ügyeletes halkan odasúgta neki: „Jobbra, az ab
lakhoz." 

Andrej herczeg belépett az egyszerű, csinos dol
gozó-szobába, s az asztalnál megpillantott egy hosszú 
derekú, negyven év körül lévő embert, a kinek hosszú
kás fején kurtára volt nyírva a haja, homlokát mély rán-
ezok lepték el, zöldes barna szeme fölé mogorván össze-
ránczolt szemöldök borult, hosszú, lelógó arcza pedig 
feltűnően piros volt. Arakcsejev odafordította felé a fejét, 
a nélkül, hogy ránézett volna. 

— ö n mit kér? — kérdezte Arakcsejev. 
— Én, kegyelmes u r a m . . . nem kérek semmit, — 

szólott Andrej herczeg halkan. Arakcsejev feléje fordította 
a szemeit. 

—- Foglaljon helyet, —. mondotta Arakcsejev, — 
Bolkonszkij herczeg. 

— Én semmit se kérek, de a császár ö felsége oly 
kegyes volt, és elküldötte Excellcncziádhoz az én emlék
iratomat . . . 

— A mint láthatja, kedvesem, én az ön emlék
iratát elolvastam, — vágott közbe Arakcsejev, a ki éppen 
csak az első pár szót mondotta valamivel szívélyesebb 
hangon, azután újra levette róla/a szemét, s mind inkább 
duzzogóan kicsinylő modorra tért át. — ön új katonai 
törvényeket ajánl? Törvény, az van elég, még a régie
ket sem győzzük megtartani. Ma mindenki törvényeket 
firkál, csakhogy firkálni könnyebb ám, mint cselekedni. 

— Én a császár ő felsége utasítására azért jöttem 
excellencziádhoz, hogy megtudjam, mi a szándéka az 
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én emlékiratommal? — mondotta Andrej herczeg ud
variasan. 

— Az ön emlékiratára én meghoztam a végzésemet 
s azt elküldtem a bizottságnak. Én nem helyeslem, — 
szólott Arakcsejev, s miután fölkelt, elővett egy iratot 
az íróasztaláról. — íme, tessék, — ezzel átadta Andrej 
berezegnek. 

A nagy betűk, a helyesírás és az írásjelek teljes 
mellőzésével, czeruzával, keresztben ez volt az iratra 
írva: „minden alaposságot nélkülöz, mivelhogy úgyszól
ván ki van írva a franczia hadiszabályzatokból, és min
den szükség nélkül eltér a jelenlegi katonai törvényektől". 

— És milyen bizottsághoz van az emlékirat áttéve? 
— kérdezte Andrej herczeg. 

— A hadi szabályzatok bizottságához, de ezzel egy
idejűleg elrendeltem azt is, hogy a bizottság tagjai közé 
önt is besorozzák. De persze csak fizetés nélkül. 

Andrej herczeg elmosolyodott. 
— Azt nem is kívánok. 
— Tehát fizetéstelen tagnak, — ismételte Arakcse

jev. — Van szerencsém. Hej! A következő! Ki van még 
hátra? — kiáltott ki, miközben Andrej herczeg előtt meg
hajtotta magát. 

V. 

Andrej herczeg, miközben a bizottság tagjai közé 
történt besorozásáról szóló értesítést várta, különösen 
azokkal az emberekkel, a kikről tudta, hogy van befolyá
suk s hogy esetleg hasznára lehetnek neki, felújította régi 
ösmeretségét. Most ugyanaz az érzés fogta el Péter
váron, a melyet az ütközet előestéjén érzett, mikor nyug
talan kíváncsiság gyötörte és olyan ellenállhatatlanul 
húzta-vonta őt valami a felsőbb körök felé, oda, a hol 
a jövő készült, a melytől milliók sorsa függött. Az öregek 
elkeseredéséből, a be nem avatottak kíváncsiságából, a 
beavatottak tartózkodásából, valamennyiük sietségéből 
és aggodalmaskodásából, a bizottságok és bizottmányok 
töméntelen sokaságából, a melyeknek a létezéséről nap-
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nap után újabb értesüléseket szerzeff kiérezte, hogy 
most, az 1809. évben, valami nagyszabású polgári ütkö
zetre készültek itt Péterváron, a melynek egy előtte ös-
meretlen, de geniálisnak látszó, titokzatos ember, — Szpe-
ranszkij volt a főparancsnoka. 

És maga ez az előtte csak homályosan ösmert át
alakulás, valamint ennek fö-mozgatóereje, Szperanszkij, 
olyannyira kezdte öt érdekelni, hogy a hadi szabályzatok 
reformjának az ügye csakhamar másodsorba szorult az 
öntudatában. 

Andrej herczeg abban a tekintetben, hogy az akkori 
pétervári társaság legkülönfélébb és legfelsőbb köreiben 
mindenütt kedvező fogadtatásra találjon, a legelőnyösebb 
helyzetek egyikében volt. A reform-párt örömmel fogadta 
öt, először azért, mert okos és rendkívül olvasott ember 
híráfben állott, és másodszor azért, mert jobbágyainak a 
fölszabadítása által szabadelvű hírnevét máris megalapí
totta. Az öregek, az elégedetlenek pártja, egyenesen mint 
az apja fiához fordult hozzá támogatásért, miközben 
pálczát tört a tervezett újítások fölött. A női társaság, a 
világ, ujjongva fogadta őt, mert hiszen gazdag és tekin
télyes férj-jelölt, és állítólagos halálának, és a felesége 
tragikus végének regényes históriája révén mintegy dics
koszorúval övezett új alak volt. Ezenkívül mindazoknak, 
a kik őt annak előtte is ösmerték, az volt az általános 
véleményük róla, hogy ez alatt az öt esztendő alatt na
gyon megváltozott, még 'pedig az előnyére, szelídebb 
és férfiasabb lett, nem volt meg benne az azelőtti mes
terkéltség, büszkeség és gúnyolódás, ellenben igen is meg 
volt az a higgadtság, melyet csak a korral lehet meg
szerezni. Beszéltek róla, érdeklődtek iránta, és mindenki 
óhajtotta, hogy vele megösmerkedhessék. 

Az Arakcsejevnél tett látogatását követő napon, 
Andrej herczeg az estét Kocsubejnál töltötte. Elmondotta 
neki Andrejics Szilá-val való találkozását (Kocsubej az
zal a határozatlan gúnynyal, a mely Andrej herczegnek 
már a hadügyminiszter fogadó-szobájában is feltűnt, így 
hívta Arakcsejevet). 

— Kedvesem, még ebben az ügyben se mellőzze 
ám Mihajlovics Mihailt. 0 most mindennek a nagymes-
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tere. Majd említést teszek neki róla. Megígérte! hogy ma 
este eljön.. . 

— De hát mi köze Szperanszkijnak a katonai sza
bályzatokhoz? — kérdezte Andrej herczeg. 

Kocsubej elmosolyodott, és csodálkozva Bolkon-
szkij naivságán, megcsóválta a fejét— 

— A napokban beszéltünk vele önről, — folytatta 
Kocsubej, — az ön szabad parasztjairól... 

— Ah, hát ön az, herczeg, a ki a jobbágyait föl
szabadította? — kérdezte egy Jekaterina-korabeli öreg 
ember, a ki lenéző pillantással fordult Bolkonszkij felé. 

— Csak egyik kis birtokomon, a mely amúgy sem 
jövedelmezett semmit, — felelt Bolkonszkij, iparkodván a 
szemeiben az eljárását enyhíteni, nehogy az öreget min
den ok nélkül fölingerelje. 

— Fél, hogy elkésik, — szólott az öreg, Kocsubej-re 
pillantva. — Én csak egyet nem értek, — folytatta, — 
ki fog szántani, ha őket fölszabadítjuk? Törvényeket fir
kálni könnyű, de igazgatni nehéz. Éppen úgy, mint most, 
azt kérdem öntől, gróf, vájjon kik lesznek a Tötörvény-
szék elnökei, mikor vizsgát kell tenni mindenkinek? 

— Azok, azt tartom, a kik leteszik a vizsgát, — fe
jelt Kocsubej, s keresztbetevén a lábfit, körülnézett. > 

— Szolgál alattam valami Prjanicsnikov, egy pom
pás, aranyat érő ember, de már hatvan éves, ez tán neki
megy majd annak a vizsgának? 

— Ez persze bajos, mert a műveltség ma még 
nagyon kis térre szorítkozik, d e . . . — Kocsubej gróf 
nem fejezte be; fölkelt, s kézen fogva Andrej herczeget, 
elébement egy magas, kopasz, körülbelöl negyven éves, 
szőke embernek, a kinek nagy és nyilt homloka s szo
katlanul fehér, hosszúkás arcza volt, s a ki éppen akkor 
lépett a szobába. Kék frakk Volt rajta, a nyakán egy ke
reszt, s mellének a baloldalán egy csillag ékeskedett. Ez 
volt Szperanszkij. Andrej herczeg tüstént megismerte őt, 
s mint az élet fontos pillanataiban szokott, megrezzent 
a lelkében valami. Vájjon tisztelet volt-e ez, vagy irigy
ség vagy várakozás, azzal nem volt tisztában. Szperan
szkij egész megjelenésének valami olyan különös jellege 
volt, a melyről tüstént fel lehetett őt ismerni. Abban a 



társadalmi körben, a melyben Andrej herczeg élt, senki
ben se látta az ügyetlen és fonák mozdulatoknak ezt a 
nyugodtságát és önbizalmát, senkiben se látta a félig be
csukott és vizenyős szemeknek ezt a szilárd, de egyúttal 
szelíd tekintetét, nem látta a semmitmondó mosolynak 
ezt a határozottságát, ezt a finom, egyenletes és halk 
hangot s a mi a fő, az arcznak és különösen a kissé széles, 
de szokatlanul köpczös és finom kezeknek ezt a patyolat 
fehérségét. Az arcznak ezt a finomságát és fehérségét 
Andrej herczeg csak azoknál a katonáknál tapasztalta, a 
kik hosszú időt töltöttek a kórházban. Ez volt Szperan-
szkij, az államtitkár, a császár előadója és útitársa, a ki 
Erfurtban nem egyszer találkozott és beszélt Napó

leonna l . 
Szperanszkij szemei nem révedeztek egyik em

berről a másikra, a mi egy nagyobb társaságba való be
lépéskor szinte önkéntelenül meg szokott történni, és nem 
sietett beszélni. Halkan és azzal a meggyőződéssel be
szélt, hogy meg fogják hallgatni, és csakis arra nézett, a 
kivdl éppen beszélt. 

Andrej herczeg különös figyelemmel kísérte Szpe
ranszkij minden szavát és mozdulatát. Mint ez, különösen 
az olyan embereknél, a kik nagyon is szigorúan Ítélik 
meg embertársaikat, lenni szokott, Andrej herczeg, a 
mikor új emberrel, s különösen olyannal, mint Szperan
szkij, találkozott, a kit híréből már ismert, mindig arra 
volt elkészülve, hogy az emberi kiválóság teljes tökéle
tességét fogja megtalálni benne. 

Szperanszkij azt mondta Kocsubej-nek, hogy na
gyon sajnálja, hogy nem jöhetett korábban, de a palotá
ban .tartóztatták. Azt nem mondta, hogy az uralkodó 
tartóztatta. Andrej herczeg a szerénységben való ezt a 
t^'szelgést is észrevette. Mikor Kocsubej bemutatta neki 
Andrej herczeget, Szperanszkij ugyanazzal a mosoly-
lyal, lassan ráemelte a szemeit Bolkonszkijra, és szótla
nul elkezdte öt nézni. 

— Nagyon örülök, hogy megismerkedhetem ön
nel, mint mindenki, én is hallottam már önről, — 
mondotta. 

Kocsubej pár szót szólt arról a fogadtatásról, a 
Tol sz to j : Háború és béke. 11. 2 
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melyben Arakcsejev Bolkonszkijt részesítette, mire 
Szperanszkij még jobban elmosolyodott. 

— A hadi szabályzatok bizottságának az elnöke, 
Magniczkij úr, nekem jó barátom, — mondotta minden 
szót és minden szótagot tisztán kiejtvén, — es ha kí
vánja, összehozhatom önt vele. (Egv cseppet elhallga
tott.) Remélem, hogy nála, a ki minden okos dologban 
kész közreműködni, visszhangra fog találni. 

Szperanszkij körül legott egy egész kör támadt, s 
az az öreg, a ki az imént Prjanicsnikov nevű tisztviselő
jéről beszélt, ugyanazzal a kérdéssel most Szperanszkij-
hoz fordult. 

Andrej herczeg távol tartotta magát a társalgástól, 
s folyton csak Szperanszkij mozdulatait figyelte, a ki 
nem régen még egy jelentéktelen szeminarlsta volt, most 
pedig, mint Bolkonszkij gondolta, finom és fehér ke
zeiben tartotta egész Oroszország sorsát. Andrej her
czeget meglepte az a szokatlan lenézq nyugalom, a 
melylyel Szperanszkij az öregnek felelt. Ügy látszott, 
mintha mérhetetlen magasságból intézné hozzá leeresz
kedő szavait. Mikor az öreg nagyon is hangosan kez-. 
dett beszélni, Szperanszkij elmosolyodott, és azt mon
dotta, hogy ö nem mondhat ítéletet annak az előnyös, 
vagy hátrányos voltáról, a mit a császár akar. 

Miután egy darabig, elbeszélgetett az őt körülve
vőkkel, Szperanszkij fölkelt és odalépfe Andrej her-
czeghez, elhúzta őt magával a szoba másik végére. Nyil
vánvalóan szükségesnek tartotta, hogy Bolkonszkijval 
foglalkozzék. 

— Annak az élénk társalgásnak a közepette, a 
melybe az a tiszteletreméltó öreg belevont, nem tudtam 
módját ejteni, herczeg, hogy önnel is beszélgessek, — 
mondotta szelid kicsinyléssel elmosolyodva, s ezzel a 
mosolylyal mintegy beismerte, hogy Andrej herczeggel 
együtt érzi azoknak az embereknek a semmiségét, a kik
kel az imént beszélgetett. Ez a viselkedés hízelgett An
drej herczegnek. — Én önt régen ismerem: először is 
az ön parasztjainak a fölszabadítása révén, a mire ez az 
első példa, mely, kívánatos volna, hogy minél több kö
vetőre találjon; másodszor pedig onnan, hogy ön is 
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egyike azoknak a kamarásoknak, a kik nem érezték 
magukat sértve az udvari rangfokozatokra vonatkozó 
új ukáz által, mely oly sok szóbeszédre és megütközésre 
adott alkalmat. 

— Igen, — szólott Andrej herczeg, — az apám nem 
akarta, hogy ezzel a jogommal éljek; én a legalsó fokon 
kezdtem meg a szolgálatot. « 

— Az ön apja, bár a régi kor embere, úgy látszik, 
mégis fölötte áll a kortársainak, a kik annyira elitélik ezt 
a rendszabályt, mely végre is csak a méltányosság ter
mészetes rendjét akarja helyreállítani. 

— De én azt hiszem, hogy ennek a zúgolódásnak 
is van némi alapja, — mondotta Andrej herczeg, ipar
kodván fölvenni a küzdelmet Szperanszkij befolyásá
val, melyet máris érezni kezdett. Kellemetlen volt neki, 
mindenben egyetérteni vele; ellent akart mondani neki. 
Andrej herczeg, a ki különben könnyedén és szépen be
szélt, most, hogy Szperanszkij-val állt szemben, némi 
nehézséget érzett a kifejezésekben. Nagyon is elfoglalta 
őt e hírneves ember egyéniségének a megfigyelése. 

— Lehet alapja, de csak a személyes hiúságban, 
— jegyezte meg Szperanszkij. 

— Részben állami szempontokban is, — mondotta 
Andrej herczeg. 

— Hogy' érti ezt ? . . . — kérdezte Szperanszkij 
halkan és lesütötte a szemét. 

— Én tisztelője vagyok Montesquieu-nek, — szó
lott Andrej herczeg. — És az ő eszméje, hogy a monarchia 
alapja a becsület, minden kétségen felül állónak lát
szik előttem. A nemesség egynémely jogai és kivált
ságai, azt tartom, eszközül szolgálhatnak ennek az ér
zésnek a föntartására. 

A mosoly eltűnt Szperanszkij fehér arczárói, és 
arczkifejezése sokat nyert ez által. Andrej herczeg eme 
gondolatát nyilván olyannak tartotta, a melylyel érde
mes foglalkozni. 

Ha ön ebből a szempontból veszi a dolgot, — 
szólalt meg szemlátomást nehezen beszélve a franczia 
nyelvet, melyet bár egészen nyugodtan, de az orosznál 
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sokkal lassabban ejtett ki. Elmondta, hogy a becsület, 
l'honneur, nem tartható fönn olyan kiváltságokkal, a 
melyek a szolgálat menetére károsak, hogy a becsület, 
l'honneur: vagy negatív fogalma az elítélendő lépések 
mellőzésének, vagy jól ismert forrása a becsületet tanú
sító elismerés és a jutalom után való törekvésben való 
vetélykedésnek. 

Érvei tömörek, egyszerűek és világosak voltak. 
— Ilyen intézmény, a mely a becsületet ápolja, és 

mely a vetélykedés forrása, például a nagy Nepoleon 
császár Becsület-rendje, mely nemcsak hogy nem árt a 
szolgálat eredményeinek, de sőt használ s mely nem 
szokásszerű és udvari kiváltság. 

— Ezt én nem vitatom, de az tagadhatatlan, hogy 
az udvari kiváltságok ugyanazt a czélt érték el, — mon
dotta Andrej herczeg: — minden udvari ember köteles
ségének tartja, hogy állásában magát méltósággal vi
selje. N 

— De ön azért, herczeg, még sem akart vele élni. 
— szólott Szperanszkij, a mosolyával jelezvén, hogy a 
herczegre nézve kellemetlen vitának egy szeretetremél
tósággal akar véget vetni. — Ha megtisztel engem azzal, 
hógy szerdán eljön hozzám, — tette hozzá, — akkorra 
már beszélek Magniczkij-vel és közölhetem önnel azt, 
a mi érdekli, s ezen kívül lesz szerencsém önnel beha
tóbban is beszélgethetni. — A szemét behunyva meg
hajtotta magát, és á la francaise, a nélkül? hogy bárkitől 
is elbúcsúzott volna, azon lévén, hogy senki észre ne 
vegye, kiosont a teremből. 

VI 

Pétervári tartózkodásának első idejében Andrej 
herczeg úgy érezte, hogy egész gondolatmenetét, mely 
magános életében megfogamzott benne, teljesen elho
mályosították azok az apró gondok, melyek őt Péter
váron megrohanták. 

Esténkint, a mikor hazament, csaknem mindig négy 



HÁBORÚ ÉS BÉKE 21 

vagy öt elkerülhetetlen látogatást vagy bizonyos meg
határozott órára kitűzött találkozást írt be a jegyzököny-
vecskéjébe. Az élet szerkezete, s a napnak olyatén mó
don való beosztása, hogy mindenüvé idejében eljusson, 
életenergiájának a legnagyobb részét lefoglalták. Nem 
csinált semmit, még csak nem is gondolt, mert nem is 
gondolhatott semmire, hanem csak beszélt, még pedig 
sikerrel beszélt azokról a dolgokról, a melyeket falusi 
magányában előbb jól átgondolt volt. * 

Olykor nagy megütközéssel vette észre, hogy 
megesett vele az, hogy egy és ugyanazon a napon, kü
lönböző társaságokban ugyanazt ismételte. De naphosszat 
annyira el volt foglalva, hogy nem ért rá azon tűnődni, 
hogy voltaképpen nem gondol semmire. 

Szperanszkij, mint akkor, Kocsubejnál való első ta
lálkozásuk alkalmával, úgy később, szerdán, a maga 
otthonában is, a hol Bolkonszkijt négyszemközt fogad
ván, hosszasan és bizalmasan elbeszélgetett vele, mély 
beiwomást tett Andrej herczegre. 

r Andrej herczeg az embereknek olyan nagy töme
gét tartotta teljesen jelentéktelen és megvetésre méltó 
lényeknek s annyira vágyódott arra, hogy feltalálja va
lakiben a tökéletességnek azt az eszményképét, a mely 
felé ő is törekedett, hogy könnyű szerrel elhitte, hogy 
Szperanszkijban a föltétlenül okos és erényes embernek 
ezt az eszményképét végre megtalálta. Ha Szperanszkij 
ugyanabból a társaságból való lett volna, mint Andrej 
herczeg, s ha ugyanabban a nevelésben részesült, s 
ugyanazoknak az erkölcsi szokásoknak hódolt volna, 
akkor Bolkonszkij hamarabb ráakadt volna gyönge, em
beri' és éppenséggel nem hősies tulajdonságaira, de így 
ez az ö rá nézve idegenszerű, logikus gondolatmenet an
nál inkább tiszteletet gerjesztett benne, mert nem értette 
volt meg teljesen. Ezenkívül Szperanszkij, azért-e, mert 
megbecsülte Andrej herczeg képességeit, vagy pedig 
azért, mert szükségesnek tartotta öt a maga számára 
megnyerni, Szperanszkij valósággal kaczérkodott Andrei 
herczeg előtt a maga elfogulatlan, higgadt elméjével, s 
azzal az önérzetesen finom hízelkedéssel kezelte Andrej 
herczeget, mely hallgatólagosan elismeri, hogy ők ket-
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ten az egyedüli emberek, a kik meg tudják érteni minden 
más embernek a teljes korlátoltságát, s a maguk gon
dolatainak okos és mélységes voltat. 

Szerdán este folytatott hosszú eszmecserejük alatt 
Szperanszkij nem egyszer mondotta: „Nálunk megbá
mulnak mindent, a mi a megrögzött szokások általános 
színvonalán felülemelkedik..." vagy mosolyogva így 
folytatta: „de mi azt akarjuk, hogy a kecske is jóllakjék 
s a káposzta is megmaradjon.. ." vagy: „ök ezt nem 
tudják megérteni . . ." s mindezt olyan hangsúlyozással, 
mely mintha csak azt mondta volna: „mi: ön és én, mi 
tisztában vagyunk vele, mik ök és kik vagyunk mi". 

Ez az első hosszabb beszélgetés csak megerősí
tette Andrej herczeget azokban az érzelmekben, a me
lyeket Szperanszkijval való első találkozása alkalmával 
tapasztalt. Egy okos, szigorúan gondolkodó, és rengeteg 
nagyeszű embert látott benne, a ki erélyével és kitartá
sával elérte azt a hatalmat, melyet kizárólag Oroszor
szág érdekében használt föl. Szperanszkij, Andrej herczeg 
szemeiben éppen az az ember volt, a ki okosan fogta 
fel az élet minden jelenségét, fontosnak csak azt ismerte 
el, a mi egyúttal észszerű, és mindenre tudta alkalmazni 
annak az okosságnak a zsinórmértékét, a melyre ö is tö
rekedett. Szperanszkij előadásában olyan egyszerűnek 
és világosnak látszott minden, hogy Andrej herczeg ön
kéntelenül is mindenben egyetértett vele. És ha ellenve
tésekkel állt elő és vitatkozott vele, ezt csak azért tette, 
mert szándékosan önállónak akart látszani, és nem 
akarta magát Szperanszkij nézeteinek föltétlenül aláren
delni. Minden így volt, minden jól volt, csak egy hozta 
zavarba Andrej herczeget: Szperanszkijnak a hideg, 
üveges és a lelkéhez való közeledést kizáró tekintete, 
s finom fehér keze, a melyre Andrej herczeg önkéntele
nül is úgy nézett, mint a hogy' azoknak az embereknek 
a kezére szokás nézni, a kiknek hatalmuk van. Ez az 
üveges tekintet és ez a Finom kéz valahogyan fölhábo
rították Andrej herczeget. Kellemetlenül érintette még 
Andrej herczeget az az emberek iránt tanúsított túlságos 
lenézés, a melyet Szperanszkijban tapasztalt s a bizo
nyítási módoknak sokasága is, a melyeket nézeteinek 
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az igazolására felhasznált. A hasonlatok kivételével a 
gondolkodás minden fegyverét fölhasználta, és, mint 
Andrej berezegnek tetszett, nagyon is bátran ugrándo
zott egyik gondolatról a másikra. Majd a gyakorlati em
ber alapján állt és pálezát tört az ábrándozok fölött, 
majd a szatirikus szemeivel nézte az eseményeket és 
gúnyolódott az ellenségein, majd szigorúan logikus ala
pon állt, majd ismét a metafizika birodalmába kalando
zott el. (A bizonyításnak ezt az utóbbi fegyverét külö
nösen sűrűn alkalmazta.) Metafizikus magaslatra emelte 
a kérdést, áttért a tér, az idő, a gondolat meghatározá
sára, s onnan vett érvekkel fölfegyverkezve, megint le
ereszkedett a vita voltaképpeni színvonalára. 

Egyáltaljában Szperanszkij elméjének legfőbb*jel-
lemvonása, mely Andrej herczeget bámulatba ejtette, 
az erőben való minden kétséget kizáró és megingatha
tatlan hit és a gondolkodás fegyelmezett törvényszerű
sége volt. Nyilvánvaló volt, hogy Szperanszkijnak 
solÉi esze ágába se juthatott az az Andrej herczegnél 
szmte megszokott gondolat, hogy az ember még sem 
adhat éppen mindannak kifejezést, a mit gondol, s hogy 
vájjon nem badarság-e mindaz, a mit én gondolok s a 
miben hiszek? Es Szperanszkijnak ez a különös gondo
latmenete volt az, a mi hozzá Andrej herczeget minde
nek fölött vonzotta. 

Szperanszkijval való ismeretsége első időszakában 
Andrej herczeg olyan szenvedélyes lelkesedéssel visel
tetett iránta, a minőt valamikor Napóleon iránt táplált. 
Az a körülmény, hogy Szperanszkij papnak volt a fia, 
a kit a buta nép esetleg mint papfajzatot és papnövendé
ket aljas megvetéssel illethetett, arra indította Andrej 
herczeget, hogy Szperanszkij iránt táplált érzelmeivel 
nagyon óvatos legyen, s azokat magában, szinte öntu
datlanul fokozza. 

Azon az első estén, a melyet Andrej herczeg nála 
töltött, a törvények összeállítására kiküldött bizottság
ról szólva, Szperanszkij gúnyosan elmondta Andrej ber
ezegnek, hogy ez a bizottság immár százötven eszten
deje, hogy fönnáll, már milliókba került és mindeddig nem 
csinált semmit, hacsak azt nem, hogy Rosenkampf az 
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összehasonlító törvényhozás minden szakaszára czim-
kéket ragasztott. 

— íme, ez minden, a miért az állam milliókat áldo
zott! — mondotta. — Mi új törvénykezési jogot akarunk 
adni a szenátusnak és nincsenek törvényeink. Éppen 
azért most az olyan embereknek, mint ön, herczeg, vétek 
nem szolgálni. 

Andrej herczeg erre azt mondta, hogy ehhez jogi 
képzettségre volna szükség, a melylyel ő nem dicse
kedhetik. 

— De hiszen ezzel senki se dicsekedhetik, mit akar 
ebből kihozni? Ez circulus vitiosus, a melyből erőszakkal 
kell szabadulni. 

Egy hét múlva Andrej herczeg tagja volt a hadi sza
bályzatok összeállítására kiküldött bizottságnak és a mire 
éppenséggel nem számított, elnöke a törvények össze
állítására rendelt bizottságnak. Szperanszkij kérésére a 
polgári törvénykönyv első részének a kidolgozását vál
lalta magára, s a Code Napóleon és a Justinián-féle 
codex segítségével hozzálátott a „Személyi jogok" czímü 
rész feldolgozásához. 

VII. 

Két esztendővel azelőtt, 1808-ban, mikor Pierre a 
birtokain tett körutazásból visszatért Pétervárra, teljesen 
az akaratán kívül a pétervári szitadkőművesség élére 
került. Lakoma-páholyokat és halotti-torokat rendezett, 
új tagokat gyűjtött, buzgólkodott a különböző páholyok 
egyesítése és eredeti okmányok beszerzése körül. Sok 
pénzt költött új páholypaloták építésére s a mennyire te
hette, lendületet adott a gyűjtésnek, a melyben a tagok 
legnagyobb része szűkkeblű és hanyag volt. Csaknem tel
jesen a maga költségén tartotta fönn azt a szegényházat, 
a melyet a rend Péterváron alapított. 

Az élete egyébként, mint eddig is, szórakozások és 
kicsapongások közt telt. Szeretett jól enni és inni s bár 
ezt lealázó és erkölcstelen dolognak tartotta, nem tudott 
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lemondani a legénytársaságok dorbézolásairól, a melyek
ben mindig részt vett.. 

De elfoglaltságának és szórakozásainak a mámorá
ban is, Pierre egy év leforgása alatt kezdte érezni, hogy 
a szabadkőművességnek az a talaja, a melyen állott, 
annál inkább kigördült a lábai alól, minél inkább iparko
dott a lábait megvetni rajta. Ezzel együtt azt is érezte, 
hogy minél mélyebbre sülyedt a lábai alatt a talaj, a 
melyen állott, annál önkéntelenebbül hozzá volt nőve. 
Mikor a szabadkőművesek sorába lépett, úgy érezte ma
gát, mint az az ember, a ki teljes bizalommal teszi a 
lábát egy ingovány sima fölszínére. De a mint rátette a 
lábát, besüppedt. Hogy a talaj szilárdságáról, a melyen 
állott, még jobban meggyőződjék, rátette a másik lábát 
is és még mélyebbre süppedt, beleragadt és immár a k y 
rata ellenére térdig járt a mocsárban. 

Alexejevics Joszif nem volt Péterváron. (Az utóbbi 
időben teljesen visszavonult a pétervári páholy ügyeitől 
és ki nem tette a lábát Moszkvából.) A páholy tagjai, a 
testvérek, mind csupa olyan emberek voltak, a kiket 
Pierre a társaságból ösmert s így nehéz volt bennük a 
szabadkőműves testvért és nem B. grófot, nem D. Vaszil-
jevics Ivánt látnia, a kiket az életben többnyire gyönge és 
jelentéktelen embereknek ösmert. A szabadkőműves kö
tény és a jelvények alatt is csak az egyenruháikat és az 
érdemrendjeiket látta, a melyekre az életben szert tettek. 
Gyakran, mikor adományokat gyűjtött s összeírta azt a 
20—30 rubelt, a melylyel az illetők, a kiknek a fele épp 
oly gazdag volt, mint ő, legnagyobbrészt adósok marad-
takj eszébe jutott az a szabadkőműves eskü, a mely sze
rint minden tag arra kötelezte magát, hogy minden va
gyonát embertársainak a rendelkezésére bocsátja, és ké
telyek támadtak a lelkében, a melyekkel iparkodott minél 
kevesebbet foglalkozni. 

Mindazokat a testvéreket, a kiket ösmert, négy cso
portra osztotta. Az első csoportba azokat a testvéreket 
sorozta, a kik sem a páholy ügyeiben, sem az ember
baráti törekvésekben nem vettek tevékeny részt, hanem 
kizárólag a rend tudományos mysteriumaival, a szent
háromság kérdésével, vagy a létező világ három alap-
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elemével: a kénnel, a higanynyal és a sóval, vagy a 
négyszögnek és a Salamon-templom egyéb alakjaink a 
jelentőségével foglalkoztak. Pierre tiszteltben tartotta a 
szabadkőműves testvéreknek ezt a csoportját, a melyhez 
Alexejevics Josziffal együtt, jobbára az idősebb testvérek 
tartoztak, de nem tudott irántuk érdeklődni. Semmi haj
landóság se volt a szívében a szabadkőművesség mysz-
tikus oldalai iránt. 

A második csoportba sorozta Pierre magát és a 
hozzá hasonló testvéreket, a kik kerestek, kutattak, inga
doztak, még nem találták meg a szabadkőművesség terén 
az egyenes és tiszta utat, de bíztak benne, hogy majd 
csak ráakadnak. 

A harmadik csoportba azokat a testvéreket sorozta 
be (ezek voltak a legtöbben), a kik semmi egyebet nem 
láttak a szabadkőművességben, mint külső formát és 
szertartásoskodást, s a kik csak ennek a külső formának 
a megtartására fektettek súlyt, a nélkül, hogy annak tar
talmával és jelentőségével törődtek volna. Ilyenek vol
tak Villarszkij, sőt még maga a föpáholy nagymestere is. 

Végre a negyedik csoporthoz is sok testvér tarto
zott, különösen azok közül, a kik az utóbbi időben léptek 
be- a rendbe. Ezek Pierre megfigyelése szerint olyan em
berek voltak, a kik semmiben se hittek, semmit se óhaj
tottak, s a kik csak azért lettek szabadkőművesekké, 
hogy közelebbi viszonyba léphessenek azokkal a fiatal, 
gazdag s származásuk és összeköttetéseik révén befolyá
sos testvérekkel, a kik igen nagy számmal voltak a pá
holyban. 

Pierre kezdett a működésével elégedetlenkedni. 
Olykor úgy tetszett neki, hogy a szabadkőművesség, leg
alább az, a melyet ott megismert, pusztán külsőségekre 
van alapítva. Esze ágába se jutott magában a szabad
kőművességben kételkedni, de gyanakodni kezdett, hogy 
az orosz szabadkőművesség hamis útra tévedt és eltért 
a forrásától. Ezért Pierre az év végén elutazott külföldre, 
hogy a rend magasabb rendű titkaiba is beavassa magát. 

Még az 1809. év nyarán Pierre visszatért Péter
várra. A mi szabadkőműveseinknek a külföldiekkel foly
tatott levelezéséből köztudomásra jutott, hogy Bezuchij-
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nak sikerült a külföldön több igen magasállású embernek 
a bizalmát megnyernie, miközben sok titoknak a mélyére 
hatolt, elérte a legmagasabb rendfokozatot és sok olyas
mit hoz magával, a mi az orosz szabadkőművesség ügyé
nek nagy hasznára lesz. A pétervári szabadkőművesek 
mind- eljöttek hozzá, hogy öt kifürkészszék, s mindany-
nyiuknak úgy tetszett, hogy rejteget valamit és készül 
valamire. 

Kitűzték a másodfokú páholy ünnepélyes ülését és 
Pierre megígérte, hogy ezen az ülésen előadja mindazt, 
a mit a rend legfőbb hatóságai részéről a pétervári test
vérekkel közölnie kell. A gyűlés nagyon népes volt. 
A szokásos szertartások után Pierre fölkelt s elkezdte a 
beszédét. 

— Kedves testvérek, — szólalt meg elpirulva é r 
akadozva s írásba foglalt beszédét a kezében tartva. 
Nem elegendő, hogy a páholyok csöndjében megőrizzük 
a mi mysteriumainkat, — cselekedni is kell . . . cseler 
kedni is. Mi a szendergés állapotában leledzünk, pedig 
cselekednünk kellene. — Pierre fogta a füzetet s elkez* 
dett olvasni. 

„A tiszta igazság terjesztése és az erény diadalának 
az elérése szempontjából, — olvasta, — szükséges, hogy 
megtisztítsuk az embereket az előítéletektől, hogy a kor 
szellemének megfelelő tanokat hirdessünk, magunkra 
vállaljuk az ifjúság nevelését, eltéphetetlen kötelékek 
révén egyesüljünk a legokosabb emberekkel, de a meU 
lett okosan leküzdjük a babonát, a hitetlenséget és a buta
ságot, s híveinkből a czél egysége által összekapcsolt, 
hatalmas és erős embereket neveljünk". 

„Ennek a czélnak az elérésére szükséges, hogy az 
erény fölibe kerekedjék a bűnnek, hogy a becsületes 
ember még ezen a földön megkapja erényének örök 
jutalmát. De ezekben a nagy törekvésekben sok tekin
tetben akadályoznak bennünket a mostani politikai intéz
mények. Mi tehát a teendőnk, a dolgok ilyetén állása 
mellett? Támogatni a forradalmi törekvéseket, fénekestől 
felforgatni mindent, erőszakkal kergetni el az erösza
kot? . . . Nem, ettől mi nagyon távol állunk. Minden 
erőszakos újítástól tartózkodnunk kell, mert mindaddig, 
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a míg az emberek olyanok maradnak, a milyenek most, 
ez legkevésbbé sem orvosolja a rosszat, s mert a bölcse-
ségnek nincs szüksége az erőszakra". «• 

„A rend egész tervezetének arra kell alapítva len
nie, hogy szilárd és erényes embereket neveljen, a kiket 
a meggyőződések azonossága kapcsol össze, azoké a 
meggyőződéseké, melyek abban csúcsosodnak ki, hogy 
mindenütt és minden erővel üldözzük a bűnt és az os
tobaságot, s támogassuk a tehetséget és az erényt: föl
emeljük a porból a méltó embereket s egyesítsük őket a 
mi rendünkben. Csak akkor lesz meg a mi rendünknek 
a hatalma arra, hogy a rendetlenség ápolóinak a kezeit, 
a nélkül, hogy éreznék, megkötözze és úgy igazgassa 
őket, hogy ezt észre se vegyék. Szóval az igazgatásnak 
meg kell taláni az igazgatásnak egy olyan általános mó
dozatát, mely az egész világon elterjedjen, a nélkül, hogy 
megbontsa a polgári kötelékeket, a mely mellett a többi 
szervezetek működése a maguk megszokott rendjében 
folyjék tovább, és megtehessen mindent, azt az egyet 
kivéve, a mi a mi rendünk nagy czéijának útjában állana, 
vagyis azt, hogy az erényt a bűn fölött diadalra juttassa. 
A kereszténység is ezt a czélt tűzte maga elé. Arra taní
totta az embereket, hogy jók és bölcsek legyenek és a 
saját érdekükben a legjobb és legbölcsebb emberek pél
dáját és tanítását kövessék". 

„Akkor persze, a mikor még sötétségbe volt me
rülve minden, a prédikálás egymaga is elegendő volt: az 
igazság újszerűsége maga is különös erőt kölcsönzött 
neki, de ma már sokkal erősebb eszközökre van szüksé
günk. Mert kell, hogy az az ember, a kit érzelmei ve
zérelnek, az erényben valami érzékelhető gyönyörűséget 
is találjon. A szenvedélyeket nem lehet kiirtani; csak 
arra kell iparkodni, hogy valami nemes czél szolgálatába 
hajtsuk őket, s azért szükséges, hogy a szenvedélyeit 
mindenki az erény korlátai közt is kielégíthesse, s hogy 
a mi rendünk ehhez segéd-eszközöket nyújtson. 

„A mint minden államban lesz bizonyos számú ér
demes emberünk, s ezek közül megint mindenik csak két 
másikat nevel, a kik egymással mind szoros kapcsolatba 
jutnak, akkor a mi rendünk, mely titokban már eddig 
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is oly sokat tett az emberiség javára, képes lesz min
denre". 

Ez a beszéd nemcsak mély benyomást, hanem nagy 
izgalmat is keltett a páholyban. A testvérek többsége, mely 
ebben a beszédben az illuminátusság * veszedelmes tén
yeit látta, a beszédet s Pierre-t szinte megdöbbentő rideg-
séggel fogadta. Pierre-nek a páholy nagymestere felelt. 
Pierre mind nagyobb és nagyobb tűzzel kezdte kifej
teni eszméit. Régóta nem volt ilyen viharos ülés. Pár
tok támadtak: egyesek illuminátussággal vádolták 
Pierre-t; mások védelmére keltek. Pierre-t ezen az ülé
sen döbbentette meg először az emberi elmének az a 
végtelen különfélesége, melynek az az eredménye, hogy 
nincs az az igazság, a melyre nézve csak két embernek 
is egyforma volna a fölfogása. Még azok a tagok is, a kik# 
látszólag az ő pártjára állottak, a maguk módja szerint 
értelmezték a beszédét és csak mindenféle megszorítá
sokkal és módosításokkal értettek vele egyet, a melye-, 
ket meg ő nem fogadhatott el, mert Pierre legelsősorban 
éppen arra törekedett, hogy úgy közölje másokkal az 
eszméit, a mint ő maga értette azokat. 

Az ülés végén a nagymester gúnyosan és ellenséges 
indulattal még Bezuchij hevességére is megjegyzéseket 
tett, és szemére vetette, hogy ebben a vitában őt nem
csak az erény szeretete, hanem a viszálykodás szenve
délye is vezette. Pierre nem felelt neki, csak kurtán 
megkérdezte, vájjon elfogadják-e javaslatát vagy sem. 
Azt felelték neki, hogy nem, mire Pierre még a szokásos 
alakszerűségeket se várva be, eltávozott a páholyból és 
hazament. 

VIII. 
Pierre-t megint elfogta az a nyugtalanság, a mely

től annyira félt. A páholyban tartott beszéde után há
rom napig otthon a pamlagján heverészett, a nélkül', 
hogy bárkit is fogadott vagy hazulról kimozdult volna. 

Ugyanekkor levelet kapott a feleségétől, a ki arra 
• Az illuminárusok (felviUgosodottak, a v i lágos ig barátai) rendét 1776-

ban Weisshanpt tanár alapította. A rend czélja a felvilágosodás terjesztése volt. 
<A ford.) 



BO TOLSZTOJ 

kérte öt, hogy találkozhassék vele, megírta, hogy meny
nyire bánkódik utána, s hogy egyetlen vágya az, hogy 
egész életét neki szentelhesse. • 

A levél végén arról értesítette őt, hogy a napokban 
külföldről visszaérkezik Pétervárra. 

A levél vétele után berontott Pierre magányába — 
az általa kevésbbé tisztelt szabadkőműves-testvérek 
egyike, és Pierre házaséletére terelvén a szót, testvéri 
tanács örve alatt elmondotta neki, hogy a felesége iránt 
tanúsított szigorúsága igazságtalan, s hogy Pierre azzal, 
ha nem bocsát meg a bűnbánónak, a szabadkőműves
ség legelső szabályát sérti. 

Ugyanekkor az anyósa, Vaszilij herczeg felesége is 
elküldött érte, s arra kérte őt, hogy ha csak néhány 
perezre is, látogassa meg, mert valami nagyon fontos do
logról akar vele beszélni. Pierre látta, hogy összeesküd
tek ellene, hogy megint össze akarják őt boronálni a fele
ségével, s abban az állapotban, a melyben akkor élt, 
ez még csak nem is volt kellemetlen neki. Tökéletesen 
mindegy volt rá nézve. Pierre az életben semminek se 
tulajdonított valami nagy fontosságot, s annak a nyugta
lanságnak a befolyása alatt, mely most erőt vett rajta, 
sem a szabadságára, sem a felesége megbüntetésében 
való makacsságára nem fektetett valami különös súlyt. 

„Senkinek sincs igaza és senki se bűnös, követke
zésképpen ő se bűnös", — gondolta magában. És ha 
Pierre nem egyezett bele tüstént, hogy a feleségével ki
béküljön, ezt csak az okozta, hogy abban a nyugtalan
ságban, a mely elfogta, nem volt ereje semmire se 
vállalkozni. Ha a felesége eljött volna hozzá, most tán' 
nem is kergette volna el. Vájjon arra való tekintettel, a 
mi Pierre-t most foglalkoztatta, nem volt-e tökéletesen 
mindegy, együtt él-e a feleségével, vagy sem? 

A nélkül, hogy akár a feleségének, akár az anyósá
nak felelt volna, egyszer késő este fölkerekedett és el
ment Moszkvába, hogy Alexejevics Josziffal találkozzék. 
Pierre akkoriban a következőket írta a naplójába: 

Moszkva, november 17-ike. 

„Éppen most jövök a jóltevőmtől, és sietek mind
azt följegyezni, a mit ez alkalommal tapasztaltam. Alexe-
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a 

jevics Joszif szegényesen él, s már harmadik esztendeje, 
hogy valami kinos betegségben szenved. Senki sem egy 
panaszos szót, sem egy sóhajt nem hallott tőle soha. 
Reggeltől napestig, leszámítva azt az időt, a mikor, ezt 
is a lehető legegyszerűbben, étkezik, teljesen a tudomány
nak el. 

jegyesen fogadott és leültetett az ágyra, a me
lyen feküdt; én a keresztes lovagok és Jeruzsálem jelé
vel üdvözöltem őt, ő ugyanavval felelt és szelid mosoly*, 
lyal megkérdezte tőlem, vájjon mit láttam és mit sajátí
tottam el a porosz és a skót páholyokban. Elmondottam 
neki mindent, a mit tudtam, s előterjesztettem azokat 
az eszméket is, a melyeket a mi pétervári páholyunkban 
indítványoztam, s közöltem vele azt a kedvezőtlen fo
gadtatást, a melyben részesültem, úgyszintén azt a sza- | 
kadást is, mely köztem és a testvérek közt bekövetke
zett. Alexejevics Joszif jó darabig tartó hallgatás és gon
dolkodás után mindezekre vonatkozólag elmondotta a 
véleményét, mely egyszeriben a múltat és a jövő
ben követendő útat is megvilágította előttem. Meg
lepett, mikor megkérdezte tőlem, vájjon emlékszem-e rá, 
hogy mi a mi rendünk hármas czélja: 1. a mysteriumok 
megösmerése és megőrzése; 2. saját magunknak a 
mysteriumok befogadása czéljából leendő megtisztítása 
és megjavítása, és 3. az emberi nemnek erre a megtisztu
lásra irányuló törekvés által leendő megjavítása. Melyik 
már most a legfőbb és a legelső ezek közül a czélok kö
zül? Kétségkívül az önmegtisztulás és az önmegjavulás. 
Ez az a czél, a melyre mindenkor, s a körülményektől 
teljesen függetlenül törekedhetünk. De viszont ez az a 
czél, a mely a legtöbb fáradságot is igényli tőlünk, s éppen 
azért, mikor a büszkeség révén eltévelyedünk, ezt a czélt 
elejtvén, vagy a mysteriumokra vetjük magunkat, a me
lyek befogadására a mi tisztátalanságunkban nem va
gyunk méltók, vagy pedig az emberi nem megjavítására 
vállalkozunk, mialatt mi magunk adunk példát a hitvány
ságra és a feslettségre. Az illuminátusság éppen azért 
nem tiszta tan, mert elragadtatja magát a társadalmi te
vékenység által és tele van büszkeséggel. Ezen az alapon 
ítélte meg Alexejevics Joszif az én beszédemet és egész 
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tevékenységemet. A lelkem fenekén magam is teljesen 
egyetértettem vele. Az én családi ügyeimre vonatkozó 
beszélgetésünk kapcsán azt mondotta: „Az igazi szabad
kőműves legfőbb kötelessége, mint már mondottam is, 
abban van, hogy saját magát iparkodjék tökéleteSTteni.' 
De mi gyakran azt hiszszük, hogy lerázván xnagunk-
ról az életünk nehézségeit, hamarébb elérjük azt a czélt; 
ellenkezőleg, jó uram,—mondotta,—csakis a világi iz
galmak közepette érhetjük el a három legfőbb czélt: 1. az 
önismeretet, mert az ember csak az összehasonlítás út
ján ösmerheti meg magát; 2. a tökéletesedést, mely csak 
küzdelem árán érhető el, és 3. a legfőbb erényt, — a 
halál szeretetét. Csak az élet viszontagságai mutathatják 
meg nekünk az élet hiábavalóságát és működhetnek közre 
a halál iránt velünk született szeretetben vagy az új 
életre való újjászületésünkben. Ezek a szavak annál 
figyelemreméltóbbak, mert Alexejevics Joszifnak, súlyos 
testi szenvedései mellett is, egy pillanatra se volt terhére 
az élet, és a mellett szerette a halált, a melyre belső lé
nyének teljes tisztasága és magasztossága ellenére sem 
érezte magát még eléggé előkészítve. Azután jóltevöm 

- teljesen kifejtette előttem a világegyetem nagy négyszö
gének a jelentőségét és rámutatott arra, hogy a hármas 
és a hetes szám mindennek az alapja. Azt tanácsolta, 
hogy ne térjek ki a pétervári testvérekkel való érintke
zés elől, és miután a páholyban csak a második fokhoz 
tartozom, iparkodjam a testvéreket, megszabadítván őket 
a büszkeség béklyóitól, az önismeret és a tökéletesedés 
igazi útjára terelni. Ezenkívül, a magam személyét illető
leg, azt tanácsolta, hogy mindenekelőtt magamra ügyel
jek, s erre a czélra átadott nekem egy füzetet, ugyanazt, 
a melybe most írok, s a melybe a jövőben is be fogom 
jegyezni minden cselekedetemet." 

Pétervir , november 23. 

„Megint együttélek a feleségemmel. Az anyóson! 
sírva jött el hozzám, és elmondta, hogy Elen itt van, s 
hogy arra kér, hogy hallgassam meg öt, hogy ő ártatlan, 
hogy annak következtében, hogy őt elhagytam, boldog
talan, s több eféle. Tudtam, hogy a mint beleegyezem, 
hogy vele találkozzam, nem lesz többé erőm a kívánsá-
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gainak ellentállani. Kétségem közepette nem tudtam ki
hez forduljak tanácsért és támogatásért. Ha itt volna 
a ióltevöm, ő bizonyára megmondotta volna. Magamba 
szálltam tehát, átolvastam Alexejevics Joszif leveleit, 
visszagondoltam vele folytatott beszélgetéseimre, s mind1-
cbböl arra jutottam, hogy nem utasíthatom el azt, a 
ki kér, s hogy mindenkinek segédkezet kell nyújtanom, 
annál inkább az olyan embernek, a ki oly szoros viszony
ban van velem, és hogy békén kell viselnem a kereszte
met. De ha már pusztán az erény kedvéért bocsátottam 
meg neki, úgy hadd legyen vele való kibékülésemnek 
is kizárólag szellemi czélja. Így határoztam és éhben az 
értelemben írtam is Alexejevics Joszifnak. Megmondtam 
a feleségemnek, hogy arra kérem, felejtse el mindazt, 
a mi történt, bocsássa meg mindazt, a mit ellene esetleg 
vétettem, s hogy nekem semmi megbocsátani valóm 
nincsen. Es örömömre szolgált, hogy ezt neki megmond
hattam. Ám ne tudja meg, hogy milyen nehezemre esett 
öt viszontlátnom. Berendezkedtem a nagy ház felső szo
báiban, s már kezdem érezni a megújhodás boldogságát/' 

IX. 

Az az előkelő társaság, mely az udvarnál és a nagy 
bálokon rendesen összeverődött, mint mindig, akko
riban is különböző csoportokra szakadt, a melyek min
denikének meg volt a maga sajátos jellege. Ezek között 
a legnépesebb a Napóleonnal való szövetségért lelkesedő 
franczia csoport volt, mely Rumjanczev gróf és Caulain-
court körül verődött össze. Ebben a csoportban, a mint 
csak az urával Péterváron megtelepedett, a legtekinté
lyesebb helyek egyikét Elén foglalta el. Megfordultak 
nála a franczia nagykövetség emberei, valamint egy se
reg ehhez az irányhoz szító, elméje és szeretetreméltó
sága révén közismert ember. 

Elen is ott volt Erfurtban a híres császártalálkozás 
alkalmával, és onnan hozta magával Európa összes Na-
poleon-párti kiválóságaival való összeköttetéseit. Erfurt
ban fényes sikere volt. Maga Napóleon is, mikor őt a 

Tolsztoj : Háború és béke. II. 3 
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színházban meglátta, megkérdezte, hogy kicsoda, s tel
jes mértékben méltányolta a szépségét. Szép és elegáns 
hölgy minőségében elért sikerei legkevésbbé se lepték 
meg Pierret, mert évek multával még szebb lett, mint 
volt annakelötte. De nieglepte öt az, hogy a feleségének 
tz alatt a két esztendő alatt sikerült elérnie azt a hír
nevet, hogy: „bájos teremtés, a ki épp oly flkos, mint 
a milyen gyönyörű", mint a hogy' francziául mondo
gatták róla. Az ösmert De Ligne herczeg nyolczoldalas 
leveleket írt neki. Bilibin arra tartogatta a mots-jait, hogy 
Bezuchája grófné jelenlétében mondja el őket először. 
Az, ha valaki Bezuchája grófné szalonjába beléphetett, 
egyértelmű volt az ész és a szellemesség oklevelével; 
a fiatal emberek Elen estélyei előtt könyveket olvasgat
tak, hogy legyen miről beszélniök a szalonjában, s a 
nagykövetség titkárai, sőt maguk a nagykövetek is, olyan 
diplomácziai titkokat bíztak rá, hogy Elen bizonyos te
kintetben hatalommá nőtte ki magát. Pierre, a ki tudta, 
hogy milyen ostoba volt, az álmélkodás és a rémület 
furcsa érzésével volt jelen olykor az estélyein és ebéd
jein, a melyeken politikáról, költészetről és bölcseletről 
társalogtak. Ezeken az estélyeken olyasféle érzelmek 
"fogták el, mint a bűvészt, a ki minden pillanatban attól 
tart, hogy leleplezik a csalafintaságát. De azért-e, hogy 
az ilyen szalon fönntartásához éppen ostobaságra volt 
szükség, vagy pedig azért, mert az elámítottak ebben az 
ámításban maguk is örömüket lelték, a csalafintaságot 
nem leplezték le, és Bezuchája Vasziljevna Jelena oly 
megingathatatlanul megerősödött a „bájos és okos asz-
szony" hírében, hogy bár a legnagyobb köznapiságokat 
vagy ostobaságokat mondotta légyen is, mindenki el volt 
ragadtatva minden szavától, s olyan mély értelmet ke
resett benne, a melyről neki magának még csak halvány 
sejtelme se volt. 

Pierre éppen olyan férj volt, mint a minőre ennek 
a ragyogó, nagyvilági hölgynek szüksége volt. ö az a 
szórakozott különcz, az a grand seigneur férj volt, a ki 
senkit sem háborgatott és nemcsak, hogy nem rontotta 
meg a szalon előkelő tónusának általános benyomását, 
hanem a felesége választékosságával és tapintatával való 



ellentétessége révén, előnyös hátterül szolgált neki. 
Pierre ez alatt a két év alatt, a mikor oly intenzivitással 
foglalkozott nem anyagi érdekekkel, s oly őszinte le
nézéssel viseltetett minden egyéb iránt, a felesége tár
saságában, mely őt nem érdekelte, elsajátította azt az 
egykedvűséget, fesztelenséget és mindenkivel szemben 
való jóindulatot, melyet mesterségesen nem lehet elsajá
títani, s mely önkéntelenül is tiszteletet gerjeszt maga 
iránt. Ügy járt a felesége szalonjában, mintha színház-
ban lett volna, mindenkit ösmert, mindenkinek egyformán 
örült s mindenki iránt egyformán közönyös volt. Olykor 
beleelegyedett valami olyan társalgásba, a mely érde
kelte, és ilyenkor, tekintet nélkül arra, vájjon ott voltak-e 
a „nagykövetségi urak" vagy sem, selypegve kimondta 
a nézeteit, a melyek néha éppenséggel nem illettek bele 
a jelen pillanat tónusába. De „Pétervár legkiválóbb 
asszonyá"-nak a különcz uráról táplált közvélemény ek
korra már annyira meg volt szilárdulva, hogy senki se 
vette komolyan a kirohanásait. 

A közt a sok fiatal ember közt, a ki Elen házában 
naponta megfordult, Drubeczkoj Borisz, a kinek immár 
meglehetősen fölvitte az Isten a dolgát, Elennek Erfurt
ból történt visszaérkezése után, a legbizalmasabb em
berek egyikévé lett a Bezuchij-házban. Elen elnevezte öt 
az „én apródom"-nak, s úgy bánt vele, mint egy gyerek
kel. Éppen úgy mosolygott rá, mint a többiekre, de azért 
ez a mosoly olykor kellemetlenül érintette Pierre-t. Bo
risz valami különösen méltóságteljes és szomorú tiszte
lettel viseltetett Pierre iránt. De a tiszteletnek ez az ár
nyalata is nyugtalanította Pierre-t. Pierre ezelőtt három 
évvel annyit szenvedett a miatt a szomorúság miatt, a 
melyet a felesége zúdított rá, hogy most azzal védekezett 
egy második ilyen szomorúság esélye ellen, hogy először 
is nem volt férje a feleségének, másodszor pedig, hogy 
a gyanakvásnak még az árnyékát is távol tartotta ma
gától. 

„Nem^ most, hogy kékharisnya lett belőle, teljesen 
szakított előbbeni kedvteléseivel", — mondotta magában.' 
— „Még nem volt rá példa, hogy tudákos nőknek szív
beli hevülései lettek volna", — ismételgette magában 
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ezt a nem tudni honnan merített szabályt, a melyben két
ségkívül hitt is. De az volt a különös, hogy Borisznak 
a felesége szalonjában való jelenléte (pedig csaknem ál
landóan ott volt), testileg hatott Pierre-re: minden tag
ját megdermesztette és semmivé tette mozdulatainak 
öntudatlanságát és fesztelenségét. ^ 

„Milyen furcsa ellenszenv ez, — gondolta magában 
Pierre, — pedig azelőtt még tetszett is nekem". 

A világ szemeiben Pierre nagy úr volt, kissé vaksi 
és nevetséges férje egy híres asszonynak, egy okos kü-
löncz, a ki semmit se csinál, de nem is árt senkinek s a 
mellett derék és pompás fiú. Pierre lelkében pedig ez 
alatt az egész idő alatt a belső fejlődésnek valami szöve
vényes és nehéz munkája folyt, mely sok mindent föltárt 
előtte, s mely sok lelki kétségbe és örömbe sodorta őt. 

X. 

Folytatta a naplóját és ebben az időben a követke
zőket írta bele: 

November 24-ikén 

„Fölkeltem nyolcz órakor, a Szentírást olvasgat
tam, azután elmentem a hivatalba, (Pierre a jóltevöje ta
nácsára az egyik bizottmányban valami hivatalt vállalt), 
ebédre hazajöttem, egyedül megebédeltem (a grófnénak 
sok, nekem kellemetlen vendége volt), mértékletesen 
ettem és ittam és ebéd után a testvérek számára dara
bokat írtam. Estefelé bementem a grófnéhoz, elmondtam 
B.-ről egy bolondos történetet, s csak akkor jutott 
eszembe, hogy ezt nem kellett volna tennem, a mikor 
már hangosan kaczagott rajta mindenki. 

„Boldog és nyugodt hangulatban fekszem le aludni. 
Nagy Isten, légy segítségemre, hogy a Te nyomdokaidba 
léphessek, és: 1. legyőzhessem a haragosságomat, — 
szelídséggel és higgadtsággal, 2. érzéki vágyaimat ön
megtartóztatással és undorodással, 3. szakítsak a hiú
sággal, de ne váljak meg a) az államügyek szolgálatá
tól, b) a családi gondoktól, c) a baráti viszonyoktól és d) 
a gazdasági teendőktől." 
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November 27-én. 

„Későn keltem s fölébredvén, még sokáig hevertem 
az ágyamban és lustálkodtam. Én Istenem, segíts meg és 
adj erőt, hogy a Te utaidon járjak. A Szentírást olvas
gattam, de a megfelelő hangulat nélkül. Eljött Uruszov 
testvér, a kivel a világ hiábavalóságáról beszélgettünk. 
Az uralkodó új terveiről is beszélt. Pálczát akartam törni 
felettük, de eszembe jutottak az elveim és jótevőmnek 
arra vonatkozó szavai, hogy az igazi szabadkőműves
nek, ha a közreműködését kívánják, az államügyek buzgó 
munkásának, és viszont mindannak, a mihez hivatása 
nincsen, nyugodt szemlélőjének kell lenni. Az én nyelvem 
— az én ellenségem. Meglátogattak még O. V. és O. 
testvérek, s előleges értekezletet tartottunk egy 
ujabb tag fölvételéről. A rhetor tisztét én reám akar
lak ruházni. Én gyengének és méltatlannak érzem maga
mat erre. Azután szóba került a szentély hét oszlopának 
és hét lépcsőjének, valamint a Szentlélek hét tudományá
nak, hét erényének, hét bűnének és hét adományának a 
magyarázta. O. testvér nagyon ékesen szóló volt. Este 
megtörtént a fölvétel. A helyiség új berendezése nagyban 
hozzájárult a látvány nagyszerűségéhez. Drubeczkoj Bo-
riszt vettük fel. Én ajánlottam és én voltam a rhetor. 
Egész idő alatt, hogy egyedül voltam vele a homályos 
szentélyben, furcsa érzés háborgott a lelkemben. A gyű
lölet érzését fedeztem föl magamban iránta, melyen min
denképpen iparkodtam erőt venni. És éppen azért őszin
tén szeretném öt megmenteni és igaz útra terelni; de a 
reá vonatkozó csúnya gondolatoktól nem tudtam szaba
dulni. Azt gondoltam róla, hogy az ö belépésének mind
össze az volt a czélja, hogy bizonyos emberek közelébe 
jusson, s megnyerje a páholy tagjainak a kegyét. Azon
kívül, hogy többször is megkérdezte tőlem, vájjon N. és 
S. is tagjai-e a mi páholyunknak (a mire nem tudtam 
neki felelni), ezenkívül, az én megfigyelésem szerint, tel
jesen képtelen arra, hogy a mi szent rendünk iránt tisz
telettel viseltessék, és sokkal inkább meg van elégedve 
és el van foglalva az emberek külsőségeivel, semhogy a 
lelki megjavulást őszintén óhajtaná. Semmi alapom se 
volt rá, hogy benne kételkedjem, de nem látszott előttem 
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őszintének, s egész idő alatt, mialatt a sötét szentélyben 
szemtől-szemben állottam vele, úgy láttam, mintha a sza
vaimon lenézően mosolyogna, s így szinte szerettem 
volna, komolyan beleszúrni a mellébe a kardomat, melyet 
neki szegezve tartottam. Nem tudtanrékesen szóló lenni, 
s nem tudtam a kételyeimet őszintén elmondani a testvé
reknek és a nagymesternek. Természet nagy Építőmes
tere, légy segítségemre, hogy a hazugság útvesztőjéből 
a kivezető igaz utat megtaláljam". 

Ezután három lap üresen volt hagyva a naplóban, 
utána pedig a következők voltak beleírva: 

„Tanulságos és hasznos beszélgetésem volt négy
szemközt V. testvérrel, a ki azt tanácsolta, hogy min
denben A. testvérhez tartsam magamat. Bár nem vol
tam rá méltó, de sok új dolog lön föltárva előttem. Ado-
náj, a világ teremtőjének a neve. Eloim annak a neve, a 
ki a mindenséget igazgatja. A harmadik kimondhatatlan 
név, a Mindenség-et jelenti. A V. testvérrel folytatott 
beszélgetések csak megerősítenek, fölfrissítenek és meg
szilárdítanak engem az erény útján, ö vele szemben 
nincs helye a kételkedésnek. Teljesen tisztán áll előttem 

- az a különbség, mely a társadalmi tudományok és a 
mi szent és mindent felkaroló tanaink közt észlelhető. 
Az emberi tudományok mindent feldarabolnak — hogy 
megértsék, mindent elpusztítanak, — hogy áttekinthes
sék. A rend szent tudományában minden egységes és 
minden a maga összességében és elevenségében ösmer-
hető meg. A háromság — a dolgok hármas alapeleme 
— a kén, a higany és a só. A kén olajos és tüzes ter
mészetű; a sóval egyesülve, tüzes természeténél fogva, 
vágyódást ébreszt benne, a mely magához vonzza, le
köti és fogva tartja a higanyt, és vele együttesen hozza 
létre a különböző testeket. A higany folyékony, illó és 
légnemű valami. Krisztus, Szentlélek, ö . " 

Deczember 3-ikin. 
„Későn .ébredtem, a Szentírást olvasgattam, de 

teljesen érzéketlen voltam. Azután kimentem és föl s 
alá jártam a teremben. Elmélkedni akartam, de e he
lyett egy olyan esemény emléke bukkant föl az emléke
zetemben, a mely négy esztendővel azelőtt történt. Do-
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lochov ugyanis, a párbajom után, mikor Moszkvában 
találkozott velem, azt mondta nekem, reméli, hogy 
most, mind a mellett, hogy nincs mellettem a feleségem, 
teljesen nyugc.dt a lelkem. Én akkor semmit sem felel
tem. Most visszaemlékeztem ennek a találkozásnak 
minden legapróbb részletére, és gondolatban a legádá
zabb és legcsípősebb feleleteket adtam neki. Csak ak
kor tértem észre és űztem el magamtól ezt a gondola
tot, mikor teljes erővel kitört rajtam a düh; de azért 
nem valami nagy megbánást éreztem. Azután eljött 
hozzám Drubeczkoj Borisz, s mindenféle kalandokról 
beszélt; én azonban attól a percztől fogva, hogy 
belépett, föl voltam háborodva a látogatásán és valami 
csúnyaságot mondtam neki. Ö visszafelelt. Én fölpat
tantam és tömérdek kellemetlenséget, sőt gorombasá
got vágtam oda neki. ö elhallgatott s én csak akkor tér
tem magamhoz, mikor már késő volt. Istenem, én tel
jességgel nem tudok bánni vele! Ennek hiúságom 
az oka. Én fölibe helyezem magamat neki, és éppen ez
által nálánál sokkal rosszabb leszek, mert ö elnézéssel 
van az én durvaságaim iránt, én ellenben megvetéssel 
vagyok ö iránta. Istenem, add, hogy az ö jelenlétében 
is fölismerjem az én hitványságomat, és úgy cseleked
jem, hogy neki is hasznára lehessek. Ebéd után elalud
tam, és álmomban tisztán hallottam, a mint egy hang 
a bal fülembe súgta: „A te napod." 

„Álmomban láttam, hogy a sötétben járok, egy
szerre kutyák vesznek körül, de én azért minden félelem 
nélkül megyek tovább; egyszerre egy kis kutya bele 
vágja a fogait a bal czombomba s nem akar eleresz
teni. Elkezdtem őt puszta kézzel ütni-verni. És alig, 
hogy megszabadultam tőle, egy másik, jóval nagyobb, 
kapott belém. Kezdem őt fölemelni, s minél magasabbra 
emelem, annál nagyobb és nehezebb lesz. Egyszerre 
jön A. testvér, s karon fogva, elvezetett egy épülethez, 
a melybe csak egy keskeny deszkán át lehetett bejutni. 
Én ráléptem, mire a deszka félrehajolt és leesett, én pe
dig elkezdtem mászni egy kerítésen, a melyet alig-alig, 
hogy elértem a kezemmel. Nagy erőlködés után végre 
átvonszoltam magamat rajta, úgy, hogy az egyik olda-
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Ion a lábaim, a másikon a testem lógott le. Körülnéz
tem és láttam, hogy A. testvér is ott áll a kerítésen s 
rámutat egy fasorra és egy nagy kertre, a kertben pe
dig egy gyönyörű, nagy épületre. Fölébredtem. Istenem. 
Természet Nagy Építőmestere! Légy segítségemre ab
ban, hogy lerázzam magamról a kutyákat, — szenve
délyeimet, még a legutolsót is, mely az előzök minden 
erejét egyesíti magában, s hogy belépjek az erénynek 
abba a templomába, a melyet álmomban már sikerült 
megpillantanom." 

D t c z e m b e r 7-ikén. 

„Azt álmodtam, hogy Alexejevics Joszif itt ül a há
zamban, s én nagyon örülök neki és meg akarom öt 
vendégelni. F közben szünet nélkül másokkal fecsegek, 
és egyszerre eszembe jut, hogy ez neki kellemetlen le
het, s közeledni akarok hozzá, hogy őt megöleljem. 
De alig, hogy közelebb megyek hozzá, látom, hogy az 
arcza elváltozott, fiatalabb lett, s ö halkan súg nekem 
valamit a rend tanaiból, de olyan halkan, hogy meg se 
hallom. Azután mintha valamennyien kimentünk volna 
a szobából, s ekkor valami csodálatos dolog történt. A 
földön ültünk, vagy hevertünk, ö valamit beszélt hoz
zám. Én meg, mintha csak meg akartam volna mutatni 
neki az érzékenységemet, a nélkül, hogy hallgattam 
volna rá, elkezdtem tűnődni az én belső világomon és az 
Istennek engem elárasztó kegyelmén. Könnyek csillantak 
föl a szemeimben, s boldog voltam, hogy ö ezt észre
vette. De ö bosszúsan nézett rám, s beszédét félbesza
kítva fölugrott. Én megszeppentem és megkérdeztem 
tőle, vájjon nekem szólott-e az, a mit mondott; de ö 
nem felelt, szelíd arezot vágott, mire egyszerre a háló
szobámban találtuk magunkat, a hol egy kettős ágy 
állott, ö odafeküdt a szélére, s bennem mintha égő vágy 
támadt volna, hogy öt gügyözsgessem és odafeküdjem 
mellé. És ö mintha megkérdezte volna tőlem: „Mondta 
meg, igaz lelkére, mi a legfőbb szenvedélye? Vájjon rá
jött-e már? Én azt hiszem, hogy igen." Én erre a kér
désre zavarba jöttem és azt feleltem neki, hogy a leg
főbb szenvedélyem a lustaság. Ö hitetlenül csóválta a fe
jét. És én még jobban zavarba jöttem. Azt Jeleltem neki. 
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hogy bár az ö tanácsára együtt élek a feleségemmel, de 
nem úgy, mint a hogy' a férj szokott a feleségével. Érre 
ő azt felelte, hogy nem szabad a feleségemet megfoszta
nom a szeretetemtől, s éreztette velem, hogy ez volta
képpen kötelességem. Én meg azt feleltem, hogy szé
gyellem magamat, mire egyszerre eltűnt minden. És én 
fölébredtem, s ráakadtam a gondolataim közt a Szent
írás eme szavaira: „ ö benne vala az élet és az élet 
vala az embereknek ama Világosságok. És ez a Világos
ság a setétségben fénylik, de a setétség azt meg nem 
esmérte." Alexejevics Joszif arcza fiatalos és derült volt. 
Aznap levelet kaptam a jótevőmtől, a melyben a házas
társi kötelességekről írt nekem." 

Deczember Q-ikén. 

„Egy álmom volt, a melyből remegő szívvel éb
redtem föl. Ügy rémlett, mintha moszkvai házamban a 
nagy, pamlagos szobában ültem volna, s a fogadó-szo
bából belépett hozzám Alexejevics Joszif. S én, mintha 
legott észrevettem volna, hogy benne már befejeződött 
az újjászületés folyamata, sietve rohantam elé. Én, 
mintha kezet csókolnék: neki, ő pedig azt kérdené: „Váj
jon észrevetted-e, hogy megváltozott az arezom?" Én, 
még egyre a karjaimban tartván őt, rápillantottam, és 
láttam, hogy az arcza csakugyan fiatalabb, de egyetlen 
szál haj sincs a fején, s a vonásai is egészen megváltoz
tak. És mintha azt mondtam volna neki: „Én önt akkor 
is megismertem volna, ha véletlenül találkozunk", de 
e közben gondolom magamban: „Vájjon igazat mond-
tam-e?" És egyszerre azt látom, hogy úgy fekszik ott, 
mint a halott; később valamelyest magához tért és ke
zében egy sennalevelekre írt könyvvel, bejött velem a 
nagy szobába. És mintha én azt mondtam volna neki: 
..Ezt én írtam." És ö fejbiczczentésscl felelt. Kinyitottam 
a könyvet, melynek minden lapját szép rajzok díszítet
ték. És mintha egy áttetsző testű és áttetsző ruhába öl
tözött gyönyörű leány képét látnám a könyv egyik 
lapján, a ki könnyedén száll a fellegek közé. És mintha 
tudnám, hogy ez a leány nem más, mint az Énekek 
Éneké-nek az ábrázolása. És mintha én, ezt a rajzot 
nézvén, érezném, hogy rosszat cselekszem, és mégse 
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tudok megválni tőle. Istenem, légy velem! £n Istenem, 
na az, hogy elhagytál engem, a Te cselekedeted, úgy 
am légyen meg a Te akaratod; de ha mindennek én va
gyok az oka, úgy taníts meg rá, mittévő legyek. Én 
belepusztulok a feslettségembe, ha Te is elhagysz 
engem." 

XI. 

Rosztovék pénzügyi viszonyai, az alatt a két esz
tendő alatt, melyet falun töltöttek, semmi tekintetben se 
javultak. 

Rosztov Nikolaj mind a mellett, elhatározásához 
szilárdan ragaszkodva, továbbra is teljes visszavonult-
ságban szolgált egy félreeső zugban levő ezredben, s 
aránylag nagyon keveset költött. Otradnoe-ban olyan 
volt az élet és különösen Mityenka úgy kezelte az ügye
ket, hógy az adósságok évről-évre szaporodtak. Az 
egyetlen segítség, mely az öreg grófnak kínálkozott, a 
szolgálat volt, s így el is utazott Pétervárra, hogy va-

" lami helyet keressen magának; hogy helyet keressen, 
és egyúttal, mint ő mondotta, még egyszer és utoljára 
felvidítsa a leányvilágot. 

Kevéssel azután, hogy Rosztovék Pétervárra utaz
tak, Berg megkérte Vjera kezét és nem kapott kosarat. 

Mindamellett, hogy Rosztovék Moszkvában, a nél
kül, hogy maguk is tudták volna vagy törődtek volna 
vele, a legelőkelőbb társasághoz tartoztak, Péterváron 
nagyon vegyes és határozatlan jellegű volt a társaságuk. 
Péterváron ők vidéki-számba mentek, a kikhez még 
azok az emberek sem ereszkedtek le, a kiket Rosztovék, 
nem törődve azzal, hogy milyen társásághoz tartoznak, 
Moszkvában állandóan jól tartottak. 

Rosztovék Péterváron is épp oly nyílt házat vittek, 
mint Moszkvában és vacsoráikon a legkülönfélébb em
berek verődtek össze: otradnoe-i szomszédok, öreg és 
nem éppen gazdag földbirtokosok a leányaikkal, valami 
Peronszkája kisasszony, Bezuchij Pierre s a kerületi 
postamester fia, a ki Péterváron szolgált. A férfiak kö-
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zül Rosztovék pétervári házának csakhamar állandó lá
togatóivá lettek Borisz, Pierre, a kit az öreg gróf, az 
utczán találkozván vele, czipelt föl magához és Berg, 
a ki egész napokat töltött Rosztovéknál és olyan figye
lemmel volt a legidősebb grófkisasszony, Vjera iránt, 
a minővel csak olyan fiatal ember lehet, a kinek komoly 
szándékai vannak. 

Berg nem hiába mutogatta mindenkinek Austerlitz-
nél megsebesült jobb kezét, miközben teljesen fölösleges 
kardját a bal kezében tartotta; olyan kitartóan és olyan 
nagyképűen mesélte el mindenkinek azt az eseményt, 
hogy mindenki teljesen meg volt győződve viselkedé
sének érdemes és czélszerű voltáról, és Berg immár két 
kitüntetést is kapott Austerlitzért. 

A finnországi háborúban szintén sikerült magát ki
tüntetnie. Fölvette azt a gránátszilánkot, mely a főpa
rancsnok mellett a segédtisztjét megölte, és elvitte a 
parancsnokának. Éppen úgy, mint Austerlitz után, olyan 
állandó kitartással beszélt mindenkinek erről az ese
ményről, hogy most is valamennyien elhitték, hogy úgy 
kellett cselekednie, és a finnországi csata után Berg me
gint két kitüntetést kapott. 1809-ben érdemrendekkel 
ékesített testőrkapitány volt, és Péterváron valami rend
kívül előnyös állást foglalt el. 

Ámbár néhány önállóbb gondolkozású ember csak 
mosolygott, a mikor Berg érdemeiről volt szó, lehetet
len volt el nem ismerni, hogy Berg akkurátus és vitéz 
katona volt, a kiről a fölebbvalói a legjobb vélemény
nyel voltak, ezenkívül erkölcsös fiatal ember hírében 
is állott, a kire fényes jövő várt s a ki a társaság
ban is előnyös helyzetet vívott ki magának. 

Négy esztendővel ezelőtt, a mikor Berg egy 
moszkvai színház földszintjén találkozott egy német baj
társával, rámutatott Rosztov Vjerára és németül így szólt: 
,,Lásd, ez lesz az én feleségem", és attól a percztől fogva 
el volt rá szánva, hogy feleségül veszi őt. Most, Péter
váron, a maga és Rosztovék helyzetét megfontolván, 
elérkezettnek látta az időt és megkérte a leány kezét. 

Bergnek ezt a lépését az első pillanatban olyan 
csodálkozással fogadták, mely legkevésbbé se volt hí-
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zelgö rá nézve. Eleinte különösnek látszott, hogy egy 
ismeretlen liviandi nemes fia feleségül kérje Rosztov 
grófnőt; de Berg jellemének legfőbb vonása valami olyan 
naiv és kedélyes önzés volt, hogy Rosztovék úgy ta
lálták, hogy ha ö maga olyan erősen meg van győződve 
róla, hogy a dolognak jó, sőt nagyon jó lesz a vége, 
hát csakugyan jó lesz a vége. Ehhez járult még az is, 
hogy Rosztovék anyagi viszonyai nagyon rosszul álltak, 
a miről lehetetlen volt a vőlegénynek is nem tudnia, és 
a mi a fő — Vjera elmúlt huszonnégy éves, állandóan 
eljárt mindenhova, s bár kétségkívül szép és okos 
leány volt, mindeddig soha senki se kérte meg a kezét. 
Így azután Berg megkapta a szülök beleegyezését. 

— Íme, lássa, — mondotta Berg a bajtársának, a 
kit azért hívott barátjának, mert tudta, hogy mindenki
nek szoktak lenni barátai. — Íme, lássa, én mindezt 
előre megfontoltam, s igazán mondom, nem házasodtam 
volna meg, ha nem gondoltam volna meg mindent, s ha ez 
csak a legkevésbbé is kényelmetlen lett volna rám nézve. 
De ellenkezőleg, az apám és az anyám most gond nélkül 
t'lhetnek. A Keleti-tenger vidékén egy kis birtokocskát 

'rendeztem be nekik, én pedig a fizetésemből, az ö vagyo
nából és az én takarékosságom mellett szépen megél
hetek Péterváron. Nagyon szépen megélhetek. Én nem 
pénzért nősülök, ezt tisztességtelen dolognak tartom, de 
azért úgy, van rendén, hogy az asszony is elhozza a ma
gáét, meg a férfi is. Nekem itt az állásom, neki ott vannak 
az összeköttetései és az a kis vagyonkája. Manapság ez is 
ér valamit, úgy-e bár? De a fő az, hogy ö nagyon szép 
és tiszteletreméltó leányka, és szeret is engem , . . 

Berg elpirult és elmosolyodott. 
— Én is szeretem őt, mert okos és nagyon jó ter

mészete van. Ott van a másik nővére, ugyanabból a 
családból való, de egészen más természetű, kellemetlen, 
az esze sem olyan, hanem, tudja, olyan? . . . Egy szó
val, kellemetl,en . . . De az én menyasszonyom . . . 
Hiszen, majd meglátja, ha eljön hozzánk . . . — foly
tatta Berg, azt akarta mondani ebédre, de meggondolta 
a dolgot és azt mondta: „teára", és a nyelvét előre 
bökte, egy kerek kis füstkarikát eresztett ki a száján, 
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mely a boldogságról táplált ábrándjait volt hivatva jel
képezni. 

A meglepetés első érzése után, melyet a szülőkben 
Berg föllépése keltett, beköltözött a családba az ilyen 
alkalmakkor szokásos ünnepi hangulat és öröm, csak
hogy ez az öröm nem volt őszinte, hanem csak látszó
lagos. A szülőknek ezzel a házassággal szemben táp
lált érzelmeiben valami zavar és szégyenlősség volt 
észlelhető. Mintha csak most furdalni kezdte volna őket 
a lelkiismeret azért, hogy oly kevéssé szerették Vjerát, 
és most is olyan könnyedén szélnek eresztik öt. Vala
mennyiük közt az öreg gróf volt a legnagyobb zavar
ban. Alkalmasint ő maga se tudta volna megmondani, 
hogy ennek a zavarnak voltaképpen mi volt az oka, pe
dig az ok egyszerűen az ö anyagi viszonyaiban volt ke
reshető. Teljességgel nem tudta, hogy mije van, 
mennyi az adóssága, s hogy mennyi hozományt fog 
tudni adni Vjerának. Mikor a leányok megszülettek, 
mindeniküknek háromszáz lelket szánt hozományul; de 
ezek közül a birtokok közül az egyiket már eladta, a 
másik pedig szintén annyira meg volt terhelve, hogy ezt 
is el kellett adnia, így hát birtokot nem adhatott nekik. 
Pénze meg szintén nem volt. 

Berg már több mint egy hónap óta volt vőlegény, 
s már csak egy hét választotta el őket az esküvőtől, s 
a gróf még mindig nem döntötte el a hozomány kérdé
sét, és magával a vőlegénynyel nem is beszéK róla. A 
gróf hol a rjázani birtokkal akarta Vjerát kielégíteni, 
hol el akarta adni az erdőt, hol meg pénzt akart föl
venni váltóra. Néhány nappal az esküvő előtt Berg ko
rán reggel bement a gróf dolgozószobájába, és szívélyes 
mosolylyal s a legnagyobb tisztelettel megkérte az apó
sát, legyen szíves nyilatkozni, vájjon mi lesz Vjera 
grófnő hozománya. A gróf erre a kérdésre, melyet már 
oly régóta várt, annyira zavarba jött, hogy minden ha
bozás nélkül kimondta azt, a mi először a nyelvére jött. 

— Ezt szeretem, hogy erre is van gondod, ezt sze
retem, meg leszel velem elégedve . . . 

Ezzel megveregette Berg vállát s véget akarván 
vetni ennek a beszélgetésnek, fölkelt. De Berg szívélyes 
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mosolylyal kijelentette, hogy ha nem tudhatja biztosan, 
hogy mit hoz magával Vjera, és nem kaphatja meg előre, 
ha csak egy részét is annak, a mi neki szánva van, akkor 
kénytelen lesz visszalépni. 

— Mert, csak fontolja meg, gróf, ha én most meg
házasodnám, a nélkül, hogy a feleségem eltartására ké
pes volnék, ez aljasság volna tőlem . . . 

A beszélgetésnek az lett a vége, hogy a gróf, nagy
lelkű akarván lenni, s elejét akarván venni a további 
zaklatásoknak, azt mondta, hogy egy nyolczvanezer 
rúblról szóló váltót fog adni. Berg szelíden elmosolyo
dott, megcsókolta a gróf vállát, azt mondta, hogy rend
kívül hálás ezért, de új életét semmiképpen se tudja be
rendezni, ha csak most mindjárt nem kap harminczezer 
rúbl készpénzt. 

— Vagy legalább húszezerét, gróf, — tette hozzá, 
— s a váltó akkor csak hatvanezerről fog szólni. 

— Ügy, úgy, no jó, — mondotta a gróf szaporán. 
— akkor hát megengeded, hogy húszezerét adok s a 
váltó azért mégis nyolczvanezerröl fog szólni. Most 
pedig csókolj meg. 

XII. 

Natasa tizenhatéves volt és 1809-et írtak, azt az 
évet, a melyet négy esztendővel ezelőtt, miután titok
ban összfcsókolkoztak, az ujjain számlált ki Borisz előtt. 
Attól az időtől fogva egyetlen egyszer se látta Boriszt. 
Mikor Szonya és az anyja előtt szóba került Borisz, a 
legnagyobb nyugalommal, mintha csak a dolog véglege
sen el lett volna intézve, úgy nyilatkozott, hogy mindaz, 
a mi történt, gyerekség volt, a melyről beszélni sem ér
demes, s a mely már rég feledésbe ment! De a lelke leg
titkosabb fenekén bizony állandóan az a kérdés gyötörte, 
vájjon Borisz iránt való lekötöttsége tréfa volt-e csak
ugyan, vagy pedig komoly és kötelező igéret. 

Attól az időtől kezdve, hogy Borisz 1805-ben 
Moszkvából bevonult a hadsereghez, nem találkozott 
Kosztovékkal. Nem egyszer volt Moszkvában, közel is 



járt ütradnoe-hoz, de egyetlen egyszer se volt Rosz-
tovéknál. 

Natasának olykor megfordult a fejében, hogy Bo
risz tán nem akarja őt látni, és ezt a sejtelmét az a szo
morú hang, a melyen róla az idősebbek beszéltek, csak 
megerősítette. 

— Manapság hamarosan megfeledkeznek a régi, 
jó barátokról, — mondotta a grófné, valahányszor csak 
Borisz szóba került. 

Mihajlovna Anna, a ki az utóbbi időben ritkábban 
fordult meg Rosztovéknál, szintén olyan méltóságtelje
sen viselkedett, s mindannyiszor a legnagyob elragadta
tással és hálával beszélt a fiának az érdemeiről és arról 
a fényes .pályáról, a melyet megfutott. Mikor Rosztovék 
Pétervárra mentek, Borisz is meglátogatta őket. 

Nem minden izgatottság nélkül ment el hozzájuk. 
A Natasára való visszaemlékezés, Borisz legpoétikusabb 
emlékei közé tartozott. De egyúttal azzal a szilárd el
határozással ment hozzájuk, hogy úgy ő vele, mint 
a szüleivel a leghatározottabban éreztetni fogja, hogy a 
közte és Natasa közt fönnállóit gyermekes viszony sem 
a leányra, sem ő reá nem lehet kötelező. A Bezuchája 
grófnéval való bizalmas viszonya révén fényes helyzete 
volt a társaságban, annak az előkelő személyiségnek a 
támogatása révén, a kinek a bizalmát teljesen sikerült 
megnyernie, fényes helyzete volt a szolgálatban is, és 
ezenkívül Pétervár egyik leggazdagabb leányával há
zassági tervei is voltak keletkezőben, a melyek esetleg 
nagyon könnyen valóra válhattak. Mikor Borisz belé
pett Rosztovék fogadószobájába, Natasa a maga szobá
jában volt. A jöveteléről értesülvén, elpirult és szinte 
rohant a fogadószobába, miközben már több, mint szí
vélyes mosoly ragyogott az arczán. 

Borisz arra a kurtaszoknyás Natasára emlékezett, 
a kinek fekete szemei vidáman ragyogtak a fürtéi alatt, 
s a ki olyan kétségbeesetten tudott gyerekes jókedvében 
kaczagni, szóval arra a Natasára, a kit négy esztendő
vel ezelőtt ismert, és így, mikor most egy egészen más 
Natasa lépett a szobába, egészen zavarba jött és elra-
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gadtatással teljes csodálkozást árult el az arcza. Arczá-
nak ez a kifejezése megörvendeztette Natasát. 

— Nos, hát megösmered-e a te csintalan kis ba
rátnődet? — kérdezte a grófné. Borisz kezet csókolt 
Natasának és kijelentette, hogy bámul azon a változá
son, a melyen Natasa keresztülment. 

— Hogy' megszépült! 
— De meg ám! — feleltek Natasa mosolygó 

szemei. 
— Hát a papa, megöregedett? — kérdezte. Na

tasa leült, s a nélkül, hogy Borisz és a grófné beszélge
tésébe beleelegyedett volna, szótlanul, a legapróbb rész
letekig elkezdte tanulmányozni gyermekkori vőlegé
nyét. Borisz magán érezte ennek a makacs és gyöngéd 
tekintetnek a súlyát, és olykor ő is vetett rá egy-egy 
futó pillantást. 

Borisznak az egyenruhája, a sarkantyúja, nyak
kendője, hajviselete, minden a legdivatosabb és teljesen 
comme il faut volt. Ezt Natasa legott észrevette. Kissé 
féloldalt ült a széken a grófné mellett, s jobb kezével 
simogatta finom és patyolattiszta keztyűjét, mely úgy 

- állt a bal kezén, mintha rá lett volna öntve, valami kü
lönös ajkbiggyesztéssel beszélt a pétervári előkelő vi
lág szórakozásairól és szelid gúnynyal emlékezett meg 
a régi moszkvai időkről és moszkvai ismerőseiről. S mint 
Natasának rémlett, nem minden czélzatosság nélkül em
lékezett meg, a magasabb arisztokrácziáról szólván, a 
nagykövet báljáról, a melyen szintén jelen volt, és N. 
N.-hez vagy S. S.-hez szóló meghívásairól. 

Natasa egész idő alatt szótlanul ült ott s lopva 
pislogott rá. Ezek a pislantások mind jobban nyugtalaní
tották és zavarba hozták Boriszt, a ki mind sűrűbben 
kezdett Natasára nézni és időnkint a beszédjét is félbe
szakította. Nem volt ott tovább tíz pércznél, már fölkelt 
és kezdte ajánlani magát. Még mindig ugyanazok a kí
váncsi, kihívó és valamelyest gúnyos pillantások néztek 
rá. Első látogatása után Borisz úgy találta, hogy még 
éppen úgy vonzódik Natasához, mint annakelötte, de hogy 
nem szabad magát ennek az érzésnek átengednie, mert 
ha őt, — egy csaknem teljesen vagyontalan leányt, — 
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nőül venné, ez pályájának a vesztét jelentené, ha pedig 
házassági czélzat nélkül újítaná fel vele való régi viszo 
nyát, ez becstelen eljárás volna. Borisz föltette magá
ban, hogy kerülni fogja a Natasával való találkozást, de 
ennek az elhatározásnak az ellenére is, pár nap múlva 
megint elment, s mind gyakrabban járt oda és egész 
napokat töltött Rosztovéknál. A fejébe vette, hogy Nata
sával föltétlenül tisztáznia kell a helyzetet, meg kell 
mondania neki, hogy a múltat el kell feledniök, hogy 
mindent összevéve . . . nem lehet a feleségévé, mert 
lűncs vagyona, s mert soha sem is adnák hozzá. Ehhez 
a kimagyarázáshoz azonban sehogy' se jutott hozzá, 
de meg kissé fázott is tőle. Napról-napra jobban bele
gabalyodott a helyzetébe. Az anyja és Szonya meg
figyelése szerint Natasa még egyre szerelmes volt Bo-
riszba. Elénekelte neki kedvencz dalait, megmutatta 
neki az albumát, arra is rávette, hogy írjon bele valamit, 
nem engedte, hogy a múltakról beszéljen, és czélzásokat 
tett rá, hogy milyen szép a jelen; és Borisz nap-nap 
után kábultan ment el tőle, a nélkül, hogy megmondta 
volna neki azt, a mire készült, és maga se tudta, mit 
csinált, mért volt nála, s mi lesz mindennek a vége 
Borisz kezdett elmaradozni Elentöl, naponta szemre
hányó leveleket kapott tőle, de azért mégis egész napo
kat töltött Rosztovéknál. 

Xlll. 

Egyszer egy este. mikor az öreg grófné, hálófö-
kötőben és koftocskában, vendéghaj nélkül, egyetlen 
ősz fürtjével, mely főkötője alól kikandikált, sóhajtozva 
és nyögve hajlongott esti imája közben egy kis sző
nyegen, megcsikordult az ajtaja, s meztelen lábán pa
pucsban és. ugyancsak koftocskában besurrant hozzá 
Natasa. A grófné hátranézett s összeránczolta a homlo
kát. Ledarálta utolsó imádságát: „Lehetséges volna, 
hogy koporsómmá lészen ez az ágy?" De áhítatos han
gulata teljesen semmivé lett. Natasa a mint élénken és 
pirosan belépett s megpillantotta az anyját, hogy imád
kozik, egyszeriben megállt, leguggolt és saját maga meg-

Tolsztoj : H í b o r a és béke. II. 4 
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fenyegetésére önkéntelenül kiöltötte a nyelvét. Mikor 
látta, hogy az anyja tovább imádkozik, lábujjhegyen 
odaszaladt az ágyhoz s egyik lábacskájával szaporán vé
gigsimítva a másikat, ledobta a papucsait és bebújt abba 
az ágyba, a melyről a grófné félve hitte, hogy a kopor
sójává lészen. Ez egy nagy, tollas ágy volt, öt párnával, 
a melyek alulról fölfelé mind kisebbek lettek. Natasa 
felugrott, szinte elmerült a pelyhes párnák közt, odagu
rult a falhoz s a takaró alatt elkezdett ficzkándozni, a tér-
decskéit odaszorította az állához, kapálózott a lábaival, 
s alig hallhatóan kaczagva, hol letakarta a fejét, hol meg 
az anyjára pislogott. A grófné elvégezte az imáját és 
szigorú arczczal az ágyhoz lépett, de látva, hogy Natasa 
egészen bebújt a takaró alá, jóságosan és gyöngéden el
mosolyodott. 

— No, no, no, — szólott az anya. 
— Mama, lehet veled beszélni, igen? — kérdezte 

Natasa. — No adj egy csókot, még egyet, no még egyet, 
aztán elég. — Ezzel átölelte az anyja nyakát és megcsó
kolta az állát. Az anyjával való érintkezésben Natasa lát
szólag kissé nyers volt, de e mellett olyan ügyes 
és fürge, hogy bárhogyan fogta is meg az anyját, min
dig úgy tudta intézni, hogy az anyjának se fájdalmat, se 
kellemetlenséget ne okozzon. 

— Nos, ugyan miről lesz ma szó? — szólott az 
anyja s miután a párnáin elhelyezkedett, bevárta míg 
Natasa is, a ki vagy kétszer keresztülbukfenczezett rajta, 
odaieküdt mellé a takaró alá, s a kezeit kinyújtva elko
molyodott 

Natasának ezek az éjjeli látogatásai, melyek rende
sen a grófnak a clubból való hazatérése előtt mentek 
végbe, az anya és leánya legkedveltebb élvezetei közé 
tartoztak. 

— Miről lesz ma szó? Meg kell mondanom neked. 
Natasa befogta a kezével az anyja száját. 
— Borjszról . . . Tudom, — mondotta komolyan, 

— azért is jöttem be. Ne is szóljon, tudom. No hát, 
mondja mégis! — Elvette a kezét. — Mondja, mama. 
Ugy-e, hogy kedves? 
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— Natasa, te tizenhatéves vagy, a te korodban én 
már íérjnél voltam. Te azt mondod, hogy Borja ked
ves. Nagyon kedves és én szeretem is, akár csak a 
fiam volna, de hát mit a k a r s z ? . . . Mit gondolsz? Hogy 
egészen elcsavartad a fejét, azt már látom . . . 

így szólván, a grófné ránézett a leányára. Natasa 
mozdulatlanul feküdt ott s egyenesen és merően nézett 
maga elé az ágy szegletén mahagóni fából kifaragott 
egyik sphynx-re, úgy, hogy a grófné csak profilban lát
hatta az arczát. Ez az a'rcz megdöbbentette a grófnét 
komoly és mélázó kifejezésének a furcsaságával. 

Natasa hallgatott és tépelődött. 
— Nos, és aztán? — kérdezte. 
— Teljesen elcsavartad a fejét, és miért? Mit 

akarsz tőle? Azt tudod, hogy nem mehetsz hozzá felc-
ségül. 

— Miért? — kérdezte Natasa, a nélkül, hogy meg
mozdult volna. 

— Azért, mert fiatal, azért, mert szegény, azért,, 
mert rokon . . . azért, mert te magad se szereted őt. 

— És ezt honnan tudja? 
— Tudom. Ez nem szép ám lelkem. 
— De ha én aka rom. . . '— szólott Natasa. 
— Ne beszélj badarságokat, — mondotta a gróiné. . 
— De ha akarom . . . 
— Natasa, egészen komolyan . . . 
Natasa nem engedte, hogy az anyja folytassa, ha

nem odahúzta magához a grófné nagy kezét, megcsókolta 
felül, majd a tenyerét, azután megint megfordította, el
kezdte csókolni ujjainak a felső, majd a középső ízületét, 
utána megint a hegyét, miközben halkan suttogta: „ja
nuár, február, márczius, április, május". 

— Beszéljen hát mama, miért hallgat? Beszéljen, 
— mondotta és ránézett az anyjára, a ki gyöngéd pillan
tást vetett a leányára, és e közben, úgy látszott, mind
azt elfelejtette, a mit neki mondani akart. 

— Ez nem járja ám, lelkem. Nem mindenki érti ám 
meg a ti gyermekkori viszonyotokat, és az, ha olyan bi
zalmasan látnak együtt benneteket, esetleg károdra lehet 
más fiatal emberek szemében, a kik hozzánk járnak, de 

-• _ '•>.. _ . . . , « • ' 



a mi a fő, ö neki is csak gyötrelmet okoz. Lehet, hogy 
ő már talált is valami neki való, gazdag leányt; most 
pedig megint egészen beléd bolondul. 

— Belém bolondul? — ismételte Natasa. 
— Majd elmondom neked az én esetemet. Volt ne

kem egy unokatest . . . 
— Tudom, — Matvjejics Kirill; de hiszen ez öreg 

ember? 
— De nem volt ám mindig öreg. No de majd be

szélek én Borjával. Nem szabad olyan sűrűn járnia 
hozzánk. 

— Már miért ne volna szabad, ha kedve tartja? 
— Azért, mert tudom, hogy ennek nem lesz jó vége. • 
— Honnan tudja? Nem mama, csak ne szóljon neki 

semmit. Micsoda badarság! — mondotta Natasa annak 
az embernek a hangján, a kitől el akarnak venni valamit, 
a mi az övé. Nos hát, még ha nem megyek is hozzá, 
csak hadd jöjjön, ha kedve tartja, s ha még hozzá nékem 
is örömet okoz vele. — Natasa mosolyogva nézett az 
anyjára. 

— Nem úgy, hanem csak igy, — ismételte. 
— De hát hogyan, kedvesem? 
— Hát csak igy. H á t . . . lehet, hogy nem megyek 

hozzá, de . . . csak igy. 
— Így, így, — ismételte a grófné, s egészen várat

lanul jóságos, öreges kaczagásra fakadt, hogy egész teste 
szinte, rengett belé. 

— Ugyan, ne kaczagjon már, elég, — kiáltott föl 
Natasa, — szinte reng belé az egész ágy. Rettenetesen 
hasonlít hozzám, mama, éppen olyan kaczagós termé
szetű . . . Megálljon csak . . . — Megkapta a grófné 
mind a két kezét, az egyiken megcsókolta a kis ujja he
gyét, — ez volt június, a másik kezén végigcsókolta jú
liust és augusztust. — Mama, hát csakugyan annyira sze
relmes ő belém? Mit gondol, mama? Voltak magába is 
ilyen szörnyen szerelmesek? De nagyon kedves, nagyon, 
de nagyon kedves! Csak nem egészen felel meg az ízlé
semnek, — olyan keskeny, mint egy ebédlő-óra . . . Nem 
érti? . . . Hát olyan keskeny, tudja olyan szürke, vi
lágos . . . 
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— Miket beszélsz össze! — szólott a grófné. 
— Hát csakugyan nem érti? Nikolcnyka megér

tené . . . Bezuchij — az kék, sötét-kék, pirossal, és négy
szögletes. 

— Vele is kaczérkodol, — jegyezte meg a grófné 
mosolyogva. 

— Nem, ő szabadkőműves, ezt megtudtam. Derék 
fiú, olyan sötétkék, pirossal, hogy' is magyarázzam meg 
jobban. . . 

— Grafinyuska, — hallatszott kívülről a gróf hangja. 
— Nem alszol? — Natasa mezítláb kiugrott az ágyból, 
fogta a papucsait és beszaladt a szobájába. 

Sokáig nem tudott elaludni. Folyton csak azon tű
nődött, hogy senki se tudja megérterl mindazt, a mit ő 
gondol s a mi ő benne van. 

„Szonya?" — gondolta magában és rápillantott a 
nagy varkocsos alvó leányra, a ki mint egy összegöm
bölyödött macska feküdt az ágyán. „Nem, dehogy is! 
ö erényes. Belehabarodott Nikolenykába, s tudni sem . 
akar másról. A mama, ö sem érti. Igazán csodálatos, 
hogy én milyen okos vagyok, é s . . . ö milyen kedves", 
— folytatta és harmadik személyben beszélt magáról, 
miközben azt gondolta, hogy ezt valami nagyon okos és 
derék férfi mondja róla . . . „Minden, minden megvan 
benne, — folytatta ez a férfi: — szokatlanul okos, kedves 
és szép, rendkívül szép, ügyes — úszik, pompásan lova
gol, és a hangja! El lehet mondani, hogy csodálatos a 
hangja!" Elénekelte egy Cherubini-féle operából való 
kedvencz dalát, bevetette magát az ágyba, fölkaczagott 
attól az örömteljes gondolattól, hogy legott aludni fog, 
szólította Dunyasát, hogy oltsa el a gyertyát, és Dunyasa 
még ki se ment volt a szobából, mikor ő már odaát volt 
az álmok még boldogabb világában, a hol minden olyan 
könnyed és szép, mint a valóságban, sőt még tán sokkal 
szebb, mert valami egészen más. 

Másnap a gróíné magához hívta Boriszt és beszelt 
a fejével, a minek az lett a következése, hogy Borisz 
ettől a naptól kezdve nem járt többé Rosztovékhoz. 
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XIV. 

Deczember 31-ikén, az 1810-iki újév előestéjén bál 
volt egy Jekaterina-korabeli mágnásnál. A bálra az ural
kodó és a diplomácziai kar megjelenése is kilátásba vol: 
helyezve. 

Az Angol-rakodóparton számtalan lámpa ragyogó 
fényében úszott a mágnás ösmert palotája. A kivilágított 
kapualjban, melyen piros szőnyeg futott végig, a rendőr
ség állt sorfalat, sőt a kapuban, néhány tuczat rendőr
tiszt társaságában, maga a rendőrfőnök is megjelent. 
Egyre-másra jöttek-mentek a fogatok, a melyeknek a 
bakján piros ruhás és tolldíszes inasok ültek. A hintók-
ból rendjelekkel és szalagokkal ékesített, egyenruhás fér
fiak bújtak ki; az atlaszba és hermelinbe öltözött hölgyek 
óvatosan szálltak le a nagy zajjal leeresztett kocsihá
gókra, s szaporán és zajtalanul mentek végig a kapu alatt 
kiterített szőnyegen. 

Csaknem mindannyiszor, a hányszor új fogat ér
kezett, morajlás támadt a tömegben, s eltűntek a fejek-

• ről a sapkák. 
— A császár . . . Nem, miniszter.. . herczeg. . . 

nagykövet . . . Hát nem látod a tollakat? — hallatszott a 
tömegből. Volt a tömegben egy, a többinél jobban öltö
zött ember, a ki úgy látszik mindenkit ösmert és sorra 
néven, nevezte annak a kornak leghíresebb mágnásait. 

A vendégeknek egy harmadrésze már megérkezett 
volt a bálra, mikor Rosztovéknál, a kik szintén hivata
losak voltak rá, még javában folytak az öltözködés elő
készületei. 

Rosztovék családjában sok szó esett erről a bálról 
és nagy előkészületek történtek rá, tömérdek aggodal
mon mentek keresztül, hogy nem kapnak meghívást, hogy 
nem készülnek el a ruhák, s hogy nem fog úgy menni 
minden, a mint kellene. 

Rosztovékkal együtt volt a bálra menendő Peron-
szkája Ignatyevna Marja, a grófné barátnője és rokona, 
a régi udvar egy sovány és sárga udvarhölgye, a ki 
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úgyszólván vezetője volt a vidéki Rosztovéknak Péter
vár legelőkelőbb köreiben. 

Rosztovéknak este tíz órakor kellett volna elmen-
niök az udvarhölgyért • a JCavricseszkij-kerthez; de öt 
perez híján már tíz óra volt s a kisasszonyok még min
dig nem voltak felöltözve. 

Natasa életében most először készült nagy bálra. 
Aznap reggel már nyolez órakor fölkelt s az egész napot 
lázas izgatottságban és tevékenységben töltötte. Reggel 
óta minden törekvése arra irányult, hogy valamennyien: 
ő, az anyja és Szonya a lehető legkifogástalanabbul le
gyenek öltözve. Szonya és a grófné teljesen ö rá bízták 
magukat. Az volt a terv, hogy a grófné sötétpiros bár
sonyruhát, ők ketten pedig, rózsaszínű selyem alapon, 
fehér crépe-ruhát vesznek föl, melynek dereka rózsák
kal lesz díszítve. A hajuk pedig á la grecque lesz fésülve. 

A lényeges dolgok már mind megtörténtek: a ke
zek, lábak, nyakak és fülek a legnagyobb gonddal, a bál-, 
hoz méltóan meg voltak mosva, be voltak illatszerezve 
és hajporozva; az áttört selyemharisnyák s a szalagok
kal díszített fehér atlasz-czipők már ott ékeskedtek a lá
baikon; a fésülés is csaknem teljesen be volt fejezve. 
Szonya teljesen készen állott, úgyszintén a grófné is; de 
Natasa, a kinek gondja volt valamennyiükre, kissé el
maradt. Sovány vállaira vetett fésülködő kendőben még 
ott ült a tükör előtt. Szonya teljesen felöltözve állott a 
szoba közepén, s a gombostű szúrása alatt csikorgó utolsó 
selyemszalagot tűzte fel magára, a mibe szinte belefáj
dult a kis ujja. 

— Ne úgy, ne úgy, Szonya! — szólott Natasa, fé
sülés közben hátrafordítota a fejét és a kezébe kapta a 
haját, a melyet a szobaleány, a ki őt fésülte, nem tudott 
oly gyorsan elereszteni. — Ne úgy azt a szalagot, gyere 
már ide. 

Szonya leguggolt, Natasa megtüzte a szalagot más
képpen. 

— Bocsásson meg, kisasszony, de így nem lehet 
ám, — mondotta a szobaleány, a ki Natasa haját fogta. 

— Jaj Istenem, hát majd azután! így ni, Szonya. 



— Készen lesztek-e már? — hallatszott a grófné 
hangja, — tíz óra mindjárt. 

. — Mindjárt, mindjárt. Hát maga már kész, mama? 
— Csak a fejdíszemet kell még feltűznöm. 
— 'Ne tűzze fel nélkülem, — kiáltott Natasa: — 

nem ért hozzá! 
— De mikor már tíz óra! 
Ügy határozták volt, hogy fél tizenegyre érnek oda 

a bálra, s addig még Natasának fel kellett öltöznie, s el 
kellett menniök a Tavricseszkij-kerthez. 

Natasa, miután elkészült a fésülködéssel, kurta 
szoknyában, mely alól kilátszottak a báli czipöcskéi, s 
az anyja koftocskájában odaszaladt előbb Szonyához, vé
gignézett rajta, azután pedig a grófnéhoz. Megfordítván 
az anyja fejét, feltűzte a fejdíszét, s miután egy hirtelen 
csókot lehelt ősz hajára, visszasietett a komoniákhoz, 
a kik kurtábbra próbálták varrni a szoknyáját. 

Az egész öltözködést Natasa szoknyája akasztotta 
meg, mely túlságosan hosszú volt; két komorna is dol
gozott a fölvarrásán, a kik, mikor elkészültek vele, min
denfelé gondosan leharapdálták róla a czérnaszálakat. 
A harmadik, gombostűkkel az ajkai és a fogai közt, sza
ladt ide s tova a grófné és Szonya között; a negyedik 
pedig magosán kinyújtott kezében tartotta az egész 
crépe-ruhát. 

— Mavruska, csak szaporán lelkem! 
— Adja ide onnan a gyüszüt, kisasszony. 
— Vége lesz-e már valahára? — kérdezte a gróf, 

az ajtón belépve. — Itt vannak az illatszerek. Peron-
szkája ugyan várhat. 

— Készen vagyunk, kisasszonyok, — mondotta a 
szobaleány, s két ujjával fölemelte a fölvarrott crépe-
ruhát, azután ráfujt és megrázta, ezzel is éreztetni akar
ván, hogy milyen tiszta és milyen légies holmi az, a mit 
a kezében tart. 

Natasa kezdte magára venni a ruhát. 
— Tüstént papa, tüstént, ne gyere be, — kiáltott 

oda még a szoknya alól, mely az arczát eltakarta, az 
apjának, a ki az ajtót kinyitota. Szonya becsapta az ajtót. 
A következő perczben beeresztették a grófot. Kék frakk, 
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harisnya és félczipö volt rajta, ezenkívül ki volt kenve 
és be volt hintve illatszerekkel. 

— Jaj, de csecse vagy papa, remek-! — szólott Na
tasa a szoba közepén állva, miközben a szoknyája rán-
czait igazgatta. 

— Engedjen csak, kisasszony, engedjen csak, —. 
mondotta a szobaleány térden állva, s miközben egyet-
egyet rántott a szoknyán, a szája egyik szögletéből a má
sikba tolta át a nyelvével a gombostűket. 

— Akárhogy' veszszük is, — kiáltott föl Szonya 
kétségbeesett hangon, a mint Natasa ruháján végignézett, 
— akárhogy veszszük is, megint hosszabb a kelleténél. 

Natasa hátrább húzódott, hogy az állótükörben meg
nézze magát. A ruha csakugyan hosszú volt. 

— Istenemre mondom, kisasszony, nem hosszú, — 
mondotta Mavruska, a ki térden csúszott utána a földön, 

— Nos, ha hosszú, majd fölvarrjuk, egy pillanat alatt 
meg vagyunk vele, — szólott Dunyasa határozottan, s 
a mellkendőjéből kihúzván a tűt, a földön csücsülve me
gint munkához látott. 

Ekkor bársonyruhában és fejdíszszel a fején bátor-' 
talanul és halk léptekkel belépett a grófné. 

— Uh! De szép vagy! — kiáltott fel a gróf, — szebb, 
mint ti összevéve! — Meg akarta őt ölelni, de a grófné-
pirulva tért ki előle, nehogy a ruhája összegyűrődjék. 

— Mama, húzd egyenesre azt a fejdíszt, — szólott 
Natasa. — Majd én megtűzöm, s ezzel előreszökött, a 
leánynak pedig, a ki a szoknyáját varrta, s nem tudta 
őt elég gyorsan követni, a szoknya egy kis darabja a 
kezében maradt. 

— Jaj Istenem! Hát ez megint micsoda? Én igazán 
nem vagyok o k a . . . 

— Sebaj, majd fölvarrom, meg se fog látszani, — 
mondotta Dunyasa. 

— Öh te szépem, kis királyném te! — szólott az 
ajtóból a belépő dada. — És Szonyuska is, jaj de szé
pecske! . . . 

Fertály tizenegyre végre kocsira ültek és elhajtat
tak. De előbb még a Tavricseszkij-kerthez kellett men-
niök. 



TOLSZTOJ 

Peronszkája már készen várta őket. Öregsége és 
csúnyasága ellenére is, nála, bár nem olyan sebbel-lob
bal (mert már szokva volt hozzzá), de szakasztott úgy 
ment minden, mint Rosztovéknál, az ő petyhüdt, öreg 
teste is éppen úgy meg volt mosva, be volt illatszerezve 
és hajporozva, épp oly gondosan meg volt mosva a füle 
töve, s vén szobaleánya, mikor úrnője, sárga ruhájában 
s az udvarhölgyek jelvényével a fogadó-szobába lépett, 
épp oly elragadtatással gyönyörködött az öltözékében, 
akár csak Rosztovéknál. Peronszkája megdicsérte Rosz
tovék ruháit. 

Rosztovék viszont az ő Ízlését és ruháját magasz
talták, s a hajukra és a ruhájukra gondosan vigyázva, 
tizenegy órakor végre elhelyezkedtek a kocsiban és el
indultak. 

XV. 

Natasának ezen a napon reggel óta egyetlen szabad 
percze se volt, s egyetlen egyszer se volt alkalma rágon
dolni arra, a mi előtte állott. 

Csak künn a nyirkos, hideg levegőn, a ringó hintó 
szűk és homályos belsejében képzelte el először mind
azt, a mi ott a bálon, a kivilágított termekben vár reá 
— a zenét, a virágokat, a tánczokat, a császárt, és Pé
tervár egész ragyogó fiatalságát. Az, a mi reá várt, olyan 
szép volt, hogy s,zinte nem is tudott benne hinni: annyira 
ellentétben állott minden a hintó szűkségével és homá
lyával s a nagy hideggel. Mindazt, a mi reá várt, csak 
akkor értette meg igazán, a mikor a kapualj poros sző
nyegén végighaladva, belépett az előcsarnokba, leve
tette a bundáját és Szonyával az anyja előtt lépkedve, 
a virágok sorfala közt fölment a lépcsőn. Csak akkor 
jutott eszébe, hogy' kell magát a bálon viselnie, és 
iparkodott azt a méltóságteljes magatartást felölteni, 
melyet a véleménye szerint egy fiatal leánynak a bálon 
feltétlenül tanúsítania kellett. De szerencséiére úgy 
érezte, hogy a szemei elrévedeztek: semmit se látott tisz
tán, az ütere tán százat is vert perczenkint s a vér csak
úgy kalapált a szívében. Nem tudott abba a magatar-
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tásba belezökkenni, mely őt nevetségessé tette volna, s 
így az izgalomtól szinte dermedten ment előre, miközben 
minden erejét összeszedte, hogy izgatottságát palástolja. 
És voltaképpen ez volt az a magatartás, mely a legjob
ban illett hozzá. Előttük és mögöttük épp úgy báliruhába 
öltözve s épp oly halkan beszélgetve érkeztek a többi 
vendégek. A lépcsőn lévő tükrök ragyogva tükrözték 
vissza a meztelen karjukon és nyakukon gyémántokkal 
és gyöngyökkel ékesített fehér-, kék- és rózsaszínruhás 
hölgyeket. 

Natasa is belenézett a tükörbe, de nem tudta magát 
a többiektől megkülönböztetni. Egy csillogó felvonulás
ban olvadt össze a szemei előtt minden. Mikor az első 
terembe léptek, a hangok, a léptek és az üdvözlések egy
hangú morajlása szinte elkábította Natasát; a világosság 
és a fény még jobban elvakították őt. A ház ura és úr
nője, a kik már fél óra óta álltak a bejáró ajtajánál, s 
mindig ugyanazokkal a szavakkal üdvözölték a belépő
ket: „Nagyon, de nagyon örülünk, hogy eljött", Rosz-
tovékat és Peronszkáját is ugyanígy fogadták. 

A két fehérruhás leányka, a kiknek fekete hajába 
egy-egy rózsa volt tűzve, egyforma bókot vágott a ház 
úrnője előtt, a ki önkéntelenül is valamivel tovább pi
hentette a szemeit a csinos Natasán. Ránézett, s ő volt 
az egyetlen, a kivel szemben szokott mosolyát még egy 

j i á s , szívélyesebb mosolylyal is megtoldotta. Lehet, 
nogy a mint úgy elnézte őt, eszébe jutott tán az ő ara
nyos, többé soha vissza nem térő leánykora, és legelső 
bálja. A házigazda is végignézett Natasán és megkér
dezte a gróftól, hogy melyik az ő leánya. 

— Elragadó! — mondotta s egyet czuppantott az-
újjai hegyére. 

A teremben az ajtó körül szorongva álltak a ven
dégek és várták a császárt. A grófné ennek a tömeg
nek a legelső sorában helyezkedett el. Natasa hallotta és 
érezte, hogy többen is kérdezősködtek felöle és bámul
ták őt. Megtudta ebből, hogy megtetszett azoknak, a kik 
a figyelmüket reá fordították, és ez a megfigyelés vala
melyest megnyugtatta. 
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„Vannak olyanok is, mint mi, de vannak csúnyáb-* 
bak is", — gondolta magában. 

Peronszkája felsorolta a grófnénak a legkiválóbb 
személyiségeket, a kik ott voltak. 

— íme, az a németalföldi nagykövet, az az ősz ott, 
— mondotta Peronszkája s rámutatott egy dúshajzatú, 
ezüstfehér öreg emberre, a kit hölgyek vettek körül, s 
a ki jól mcgkaczagtatta valamivel a környezetét. — 
Amott meg ni Pétervár királynője, Bezuchaja grófné, 
— suttogta, s rámutatott Elenre, a ki abban a pillanatban 
lépett a terembe. 

— Milyen fölséges szép! Akár csak Marié Antoi-
nette; nézze csak, öregek és fiatalok, hogy' tódulnak 
utána. Szép is, okos is . . . Azt mondják, egy herczeg . . . 
a bolondulásig szerelmes belé. És nézze azt a kettőt ott, 
bár nem szépek, de tán még jobban körülrajongják őket. 

Rámutatott egy hölgyre, a ki nagyon csúnya leá
nyával ment végig a tennen. 

— Egy milliomos-leány, — jegyezte meg Peron
szkája. Amott vannak a kérői is. 

— Ez Bezuchij grófné testvére — Kuragin Anatole, 
—. mondotta, rámutatván egy szép lovas-testőrre, a ki 
mikor mellettük elment, a hölgyek feje fölött nézett el 
valahová. — Milyen szép! Ugy-e? Mondják, hogy ezzel a 
gazdag leánynyal akarják összeboronálni. Az ön unoka
testvére, Drubeczkoj is nagyon legyeskedik körülötte. Azt 
mondják, millió vannak. — Az, az maga a franczia nagy
követ, — felelt Caulaincourt feie intve, mikor a grófné 
megkérdezte, hogy ki az? — Nézze csak, akár valami 
császár. De azért a francziák mégis kedves, nagyon 
kedves emberek. Társaságban képzelni se lehet kedve
sebbeket, öh , itt van ő is! Hiába csak, ő mindig a leg
szebb, a mi Antonovna Marjánk! És milyen egyszerűen 
van öltözve. Elragadó! 

— Az a kövér pedig, az orrán pápaszemmel, egy 
nemzetközi szabadkőműves, — mondotta Peronszkája, 
rámutatva Bezuchij-ra. — Állítsa oda a felesége mellé: 
kész Paprika Jancsi! 

Pierre köpezös testével imbolyogva vergődött ke
resztül a tömegen s épp oly kedélyesen és fesztelenül 
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integetett jobbra-balra, mintha valami vásári tömegben 
járt volna. Keresztültörte magát a tömegen s nyilván 
keresett valakit. 

Natasa örömmel nézte Pierrenek, ennek a Paprika 
Jancsinak, mint a hogy öt Peronszkája nevezte, ismerős 
arczát és tudta, hogy Pierre őket, és első sorban őt ke
reste a tömegben, — Pierre ugyanis megígérte neki, hogy 
ott lesz a bálon, és bemutat neKi egy sereg gavallért. 

De Bezuchij, mielőtt odaért volna hozzájuk, megállt 
egy fehér egyenruhás, alacsonytermetű és feltűnően 
szép ember mellett, a ki az ablakban állott s egy szala
gokkal és rendjelekkel ékes, magas férfival beszélgetett. 
Natasa ezt a fehér egyenruhás, alacsony termetű fiatal 
embert legott megismerte: Bolkonszkij volt, a kiről úgy 
találta, hogy nagyon megfiatalodott, fölvidult és meg
szépült. 

— Ott van még egy ismerős, Bolkonszkij, látja 
mama? — szólott Natasa, Andrej herczegre mutatva. 
— Emlékszik, egyszer egy éjszakát töltött nálunk Ot-
radnoe-ban. 

— Óh, tehát ismerik őt? — kérdezte Peronszkája. 
— Én ki nem állhatom. Pedig szinte bolondul utána min- * 
denki. Akkora gőg van benne, hogy szinte nincs határa. 
Az apjára ütött. Most összeszűrte a levet Szperanszkij-
vak valami javaslatokon dolgoznak. Nézze csak, hogy 
bánik az asszonyokkal. Beszélnek hozzá, ő meg elfordul 
tőlük, — mondotta és rámutatott. — Majd adnék én neki, 
ha velem is úgy viselné magát, mint ezekkel a höl
gyekkel. 

XVI. 

Egyszerre megmozdult minden, hangos lett a tö
meg, majd előre nyomult, majd ismét hátrahúzódott, s 
az emberek ketté vált sorai közt, a hirtelen megszólalt 
zene hangjai mellett, bevonult a császár. Mögötte a ház 
ura és úrnője mentek. A császár jobbra, balra köszönt
getve, szaporán ment végig a termen, mintha csak ipar
kodott volna mielőbb túlesni az üdvözléseknek ezeken 
az első perczein. A zenészek egy lengyelkét játszottak, 
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mely akkoriban a reá költött vers révén általánosan 
ismertté vált. Ez a vers így kezdődött: „Alexander, Jeli-
zaveta, óh ti gyönyörűségünk". A császár bement a fo
gadó-szobába, a tömeg az ajtókhoz tódult; egyesek tel
jesen elváltozott arczczal jártak-keltek ki s be. A tömeg 
megint félrevonult a fogadó-szoba ajtajától, a melyben 
a ház úrnődével beszélgetve megjelent a császár. Egy 
fiatal ember zavart ábrázattal odalépett a hölgyekhez s 
megkérte őket, hogy álljanak kissé félre. Néhány hölgy, 
szinte mindenről megfeledkezve s a ruhája gyűrődésével 
se törődve tolongott előre. A férfiak odaléptek a hölgyek
hez és kezdtek fölállani a lengyelkéhez. 

Mindenki hátrahúzódott, és a császár a zene üte
mével mit se törődve, karján a ház úrnőjével, moso
lyogva lépett ki a fogadó-szoba ajtaján. Mögötte jött a 
házigazda Naryskina A. M.-el, azután a nagykövetek, a 
miniszterek, mindenféle tábornokok, a kiket Peronszkája 
egymás után megnevezett. A hölgyek több mint felének 
már volt tánczosa, s ezek már felálltak vagy készültek 
a lengyelkéhez. Natasa érezte, hogy ő az anyjával és 
Szonyával a hölgyek kisebbségéhez tartozott, a kiket a 
iáihoz szorítottak s a kiket senki se kért föl tánczra. 
Vékony karjait lelógatva, alig észrevehető, hullámzó 
kebellel, lélekzetét visszafojtva állt ott, s csillogó és ijedt 
szemeinek olyan kifejezésével bámult maga elé, mely 
egyaránt késznek látszott a legnagyobb örömre s a leg
nagyobb fájdalomra. Nem érdekelték öt sem a császár, 
sem azok az előkelőségek, a kiket Peronszkája mutoga
tott nekik, csak egy gondolat járt a fejében: „Hát lehet
séges, hogy felém se néz senki, lehetséges, hogy nem 
leszek az elsők közt a tánczban, lehetséges, hogy en
gem észre se vesz ez a sok férfi, a ki most, úgy látszik, 
nem is lát engem, és ha rám néz is, olyan kifejezéssel 
néz, mintha csak azt mondaná: eh! ez nem az, nincs hát 
mit nézni rajta. Nem, ez lehetetlen!" — gondolta magá
ban. — „Hiszen tudniok kell, hogy mennyire szeretek 
tánczolni, hogy milyen pompásan tánczolok, s hogy mi
lyen élvezetben lesz részük, ha velem tánczolnak." 

A meglehetősen hosszú lengyeik e hangjai, a visz-
szaemlékezések révén, már kezdtek szomorúan csengni 
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Natasa fülében. Szeretett volna sírni. Peronszkája el
ment mellőlük. A gróf valahol a terem másik végén volt, 
a grófné, Szonya és ő akár az erdőben, olyan egyedül 
álltak ebben az idegen tömegben, mint a kik senkit sem 
érdekelnek, senkinek se kellenek. Andrej herczeg elsu
hant mellettük egy hölgygyei, s úgy látszik, meg sem is 
ismerte őket. A szép Anatole mosolyogva mondott va
lamit annak a hölgynek, a kit a karján vezetett, s bele
nézett Natasa arczába, de úgy, mint a hogy' a falat szo
kás nézni. Borisz kétszer is elment mellettük, de mind a 
kétszer elfordult tőlük. Végre Berg és a felesége, a kik 
uem tánczoltak, odajöttek hozzájuk. 

Natasa bántónak találta ezt a családi össze
jövetelt itt a bálteremben, mintha bizony nem volna al
kalmasabb hely a családi megbeszélésekre, mint a bál. 
Rá se hederített, oda se nézett Vjerára, a ki a zöld ruhá
járól mondott neki valamit. 

Végre a császár az utolsó hölgye mellett megállt 
(hárommal is táhczolt), s a zene elhallgatott, egy túl
buzgó segédtiszt nekirontott Rosztovéknak, s ámbátor 
már egészen a falnál állottak, fölkérte őket, hogy vonul
janak kissé hátrább, s a kórusról fölhangzottak egy ke
ringő tiszta és bájosan lendületes hangjai. A császár mo
solyogva nézett szét a teremben. Elmúlt egy perez — s 
még senki se tánczolt. A rendező segédtiszt odalépett 
Bezuchája gróínéhoz és tánezra kérte őt. A grófné mo
solyogva fölemelte a karját, s a nélkül, hogy ránézett 
volna, rátette a segédtiszt vállára A rendező segédtiszt, 
a ki mestere volt a táneznak, tánezosnöjét erősen átka
rolva eleinte csúszva siklott oda vele a kör széléhez, a 
terem sarkában megfogta öt a balkarjával, megfordí
totta s a zene folyton gyorsuló hangjai közül csak a se
gédtiszt gyors és ügyes lábainak sarkantyúpengése 
hallatszott ki, s minden harmadik ütem után, a forduló
nál, libegve megvillant a tánezosnője bársony ruhája. 
Natasa elnézte őket, s kész lett volna sírni csak azért, 
hogy ezt az első keringőt nem ő tánczolja. 

Andrej herczeg az ő fehér ezredesi egyenruhájá
ban, derülten és vidáman állott, nem messze Rosztovék-
tól, a kör legelső sorában. Virchov báró, az Allam-Ta-
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nácsnak holnapra kitűzött első üléséről beszélgetett 
vele. Andrej herczeg, mint Szperanszkij bizalmas em
bere, a kinek szintén része volt a törvényhozó bizottság 
munkájában, hiteles fölvilágosításokat adhatott volna 
neki a holnapi ülésről, a melyről a legkülönfélébb hírek 
voltak forgalomban. De ő rá se hederített arra, a mit 
neki Virchov mondott, s hol az uralkodót, hol pedig a 
tánczba induló gavallérokat nézte, a kik sehogy' se tud
ták magukat rászánni, hogy a körbe belépjenek. 

Andrej herczeg elnézte ezeket az uralkodó jelenlé
tében szepegő gavallérokat, és a hölgyeket, a kik szinte 
magukon kívül voltak a vágytól, hogy tánczra kérjék 
őket. 

Pierre odament Andrej herczeghez és karon
fogta őt. 

— ö n mindig szokott tánczolni. Nézze van itt ne
kem egy kis pártfogoltam, a fiatal Rosztova, kérje fel őt, 
— mondotta. 

— Hol? — kérdezte Bolkonszkij. — Bocsánat, — 
szólott a báróhoz fordulva, — ezt a beszélgetést majd 
más valahol fogjuk befejezni, de a bálon tánczolni kell. 

, Előre sietett abban az irányban, a melyet neki 
Pierre kijelölt. Natasa kétségbeesett, halálsápadt arcza 
tüstént szemet szúrt Andrej herczegnek. Megismerte őt, 
kitalálta az érzéseit, megértette, hogy kezdő volt a bálo-
zás terén, eszébe jutott az a beszélgetés ott az ablakban, 
s derült arczkifejezéssel lépett oda Rosztova grófnéhoz. 

— Engedje meg, hogy bemutassam a leányomnak, 
— mondotta a grófné pirulva. 

— Már van szerencsém ismerni, ha ugyan még em
lékszik reám a grófnő, — szólt Andrej herczeg udvarias 
és mély meghajlással, s odalépvén Natasához, legott föl
emelte a karját, hogy még előbb átkarolja őt, mintsem 
a tánczra való fölkérést befejezné. A keringő egy for
dulójára kérte fel őt. Natasának azt a kétségbeesésre és 
ujjongásra egyaránt kész arczkifejezését egyszeriben 
boldog, hálás és gyermekes mosoly derítette föl. 

„Oly régóta vártalak már", — hullásra kész köny-
nyei mögül előtörő mosolyával mintha csak ezt mondta 
volna ez a szepegő és boldog leányka, mikor Andrej her-
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czeg a vállára tette a kezét, ö k voltak a második pár, 
mely a körbe lépett. Andrej herczeg egyike volt az akkori 
idők legjobb tánczosainak. Natasa is remekül tánczolt. 
Atlasz báli czipőbe bújtatott lábacskái szaporán, könnye
dén és tőle szinte teljesen függetlenül végezték dolgukat, 
az arcza pedig a boldogság ujjongásától ragyogott. Mez
telen karjai és lábai Elen vállaihoz képest soványak és 
csúfak voltak. A vállai soványak, a keblei alig láthatók, 
a karjai vékonyak voltak; de Elenen mintha rajta lett 
volna már annak a sok ezer pillantásnak a fénymáza, 
mely végigsiklott a testén, míg Natasán meglátszott, hogy 
most először van kivágott ruhában, s hogy szegyemé 
is a dolgot, ha meg nem győzték volna rólaj hogy ennek 
föltétlenül így kell lenni. 

Andrej herczeg szeretett tánczolni, és mert iparko
dott mielőbb megszabadulni azoktól a politikai és tudomá
nyos beszélgetésektől, a melyekbe mindenki belesodorta, 
s ezenkívül szeretett volna annak a zavarnak is mielőbb 
véget venni, mely az uralkodó jelenléte révén erőt vett 
rajta, elment táriczolni, s Natasát azért választotta, mert 
Pierre őt ajánlotta neki, és mert ő volt az első csinos 
arcz, mely a szemébe ötlött; de alig hogy ezt a karcsú 
és hajlékony derekat átkarolta, s alig hogy ez a fiatal 
teremtés ott a közvetlen közelében elkezdett imbolyogni 
és mosolyogni, elragadó bájának a bora legott a fejébe 
szállott, s mikor lihegve otthagyván öt, megállott s el
nézte a tánczolókat, úgy érezte, mintha újra éledt, újjá 
született volna. 

XVII. 

Andrej herczeg után Borisz jött oda Natasához és 
tánczra kérte őt, majd az a rendező segédtiszt, a ki a bált 
megnyitotta, s más fiatalemberek is odajöttek, és Natasa, 
a ki fölös tánczosait Szonyának engedte át, boldogan és 
kipirultán szakadatlanul tánczolt egész este. Mindabból, 
a mi ezen a bálon a többi jelenvoltak figyelmét elfoglalta, 
nem vett észre és nem látott semmit. Nemcsak, hogy nem 
vette észre, hogy az uralkodó hosszasan beszélgetett a 
franczia nagykövettel, hogy különös leereszkedéssel mu-

Tolsztoj : H í b o r u és bék;. II. 5 
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láttatta az egyik hölgyet, hogy ez és ez a herczeg ezt és 
ezt mondotta és cselekedte, hogy Elennek, a kit ez és ez 
különös figyelmére méltatott, rendkívül nagy volt a sikere; 
de még csak meg se látta az uralkodót, s csak arról vette 
észre, hogy már nincs ott, hogy távozása után a bál 
szemlátomást megélénkült. Vacsora előtt Andrej herczeg 
az egyik fűzértánczot megint Natasával tánczolta. Emlé
keztette őt az otradnoei fasorban történt első találko
zásukra és arra, hogy ezen a szép holdvilágos éjszakán 
nem tudott elaludni, s hogy ő önkéntelenül kihallgatta a 
beszélgetésüket. Natasa elpirult ezekre az emlékekre, 
s mintha valami szégyenletes dolog lett volna az az ér
zés, a melyen őt Andrej herczeg önkételenül rajtakapta, 
megpróbált mentegetőzni. 

Andrej herczeg, mint mindazok, a kik a nagyvilág
ban nőttek fel, szeretett olyasmivel találkozni a világban, 
a min a nagyvilágnak megszokott bélyege nem volt rajta. 
És Natasa, az ő álmélkodásával, ujjongásával, félénksé
gével, sőt még a franczia nyelvben tett botlásaival is, ép
pen ilyen volt. Andrej herczeg feltűnően gyöngéden és 
óvatosan viselkedett és beszélt vele. A mint ott ült mellette 
s a legegyszerűbb s a legjelentéktelenebb dolgokról be
szélgetett vele, Andrej herczeg gyönyörködött szemeinek 
és mosolyának a ragyogásában, melyben nem a beszél
getés tartalma, hanem az ő belső boldogsága tükröződött 
vissza. Olyankor, a mikor Natasát tánczra kérték, s a 
mikor mosolyogva fölkelt és tánczolva végigsuhant a 
termen, Andrej herczeg, mozdulatainak a szepegő ke
csességében gyönyörködött. A füzértáncz derekán, mi
kor Natasa az egyik figurát befejezte, nehezen zihálva 
ment vissza a helyére. Jött egy másik gavallér, a ki újra 
tánczra kérte őt. Kimerült volt és pihegett, s nyilván 
azon tűnődött, hogy ne adjon-e kosarat neki, de legott 
megint csak rátette a kezét a gavallérja vállára és rá
mosolygott Andrej herczegre. 

„Szeretnék pihenni és magával elüldögélni, ki va
gyok merülve; de látja, hogy egyre-másra jönnek értem 
s én annak csak örülök és boldog vagyok, mindenkit 
szeretek és ezt mindaketten értjük", — s ezen kívül még 
sok-sok egyebet mondott a mosolya. Mikor a gaval-
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lérja letette őt, Natasa végigszaladt a termen, hogy a kö
vetkező figurához két hölgyet válasszon maga mellé. 

„Ha előbb az unokahugához megy s csak azután egy 
másik hölgyhöz, akkor a feleségem lesz", — mondotta 
magában Andrej herczeg egészen váratlanul, a mint rá
nézett. És csakugyan az unokahúgához ment először. 

„Milyen badarságok jutnak olykor az ember 
eszébe!" — gondolta Andrej herczeg; „de bizonyos csak 
az, hogy ez a leányka olyan kedves, olyan valami külön
leges, hogy nem adok neki egy hónapot, s nem fog itt 
tánczolni, hanem férjhez megy . . . Ritkaság ám itt az 
ilyen", — gondolta magában, mikor Natasa a derekán egy 
kicsúszott rózsát megigazítván, megint odaült mellé. 

A fűzértáncz végén az öreg gróf az ö kék frakkjá
ban odajött a tánezolókhez. Meghívta magához Andrej 
herczeget, s megkérdezte a leányát, vájjon jól mulat-e. 
Natasa nem felelt, csak mosolygott, de ez a mosoly mint* 
hacsak szemrehányólag azt kérdezte volna tőle: „Ugyan, 
hogy' is lehet már ilyesmit kérdezni?" 

— Ügy mulatok, mint még életemben soha! — 
mondotta, s Andrej herczeg észrevette, a mint karjai sza
porán fölemelkedtek, hogy az apját átkarolják, s legott 
megint leereszkedtek. Natasa olyan boldog volt, mint 
még életében soha. Eljutott a boldogságnak ama legma
gasabb fokára, mikor az ember teljesen jóvá és tisztává 
lesz s a rossznak, a fájdalomnak és a boldogtalanság
nak még a lehetőségében se hisz. 

Pierre ezen a bálon érezte először magára 
nézve sérelmesnek azt a helyzetet, a melyet a felesége 
a magasabb körökben elfoglalt. Mogorva volt és szóra
kozott. Mély ráncz húzódott keresztül a homlokán, s az 
ablaknál állva, merően bámult a szemüvegén keresztül 
maga elé, a nélkül, hogy bárkit is látott volna. 

Natasa a vacsorához menet elment mellette. 
Pierre sötét és kétségbeesett arcza megdöbbentette. 

Megállott előtte. Szeretett volna segíteni rajta, szerette 
volna átadni neki boldogságának a fölöslegét. 
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— Milyen pompás mulatság, gróf, — szólott hozzá, 
— ugy-e bár? 

Pierre szórakozottan elmosolyodott s nyilván meg 
sem értette azt, a mit mondtak nekií* 

— Igen, nagyon örülök, — felelt. 
„Hogy' lehet valaki ilyen elégedetlen?" — gondolta 

Natasa. „Különösen egy ilyen derék ember, mint ez a 
Bezuchij!" Natasa szemeiben mindazok, a kik a bálon 
ott voltak, egyformán jó, kedves és derék embereknek 
látszottak, a kik egymást szerették, egyikük se sértette 
meg a másikat, s így boldogoknak kellett lenniök vala-
mennyiöknek. 

XV1I1. 

Másnap Andrej herczegnek eszébe jutott ugyan a 
tegnapi bál, de nem sokáig időzött annál a gondolataival. 
„Igen, nagyon fényes volt a bál. És m é g . . . igen, a kis 
Rosztova rendkívül kedves. Van benne valami egészen 
sajátos, szinte nem pétervárias üdeség, mely megkülön
bözteti őt a többiektől". Mindössze csak ennyi volt az, 
a mit a tegnapi bálról gondolt, s miután megteázott, mun
kához látott. 

A kimerültség vagy az álmatlanság okozta-e, de ez 
a nap sehogy' se kedvezett a munkájának és Andrej her
czeg semmit se tudott dolgozni; folyton bírálgatta a saját 
munkáját, a mi sokszor meg szokott esni vele, s nagyon 
megörült, mikor hallotta, hogy jött valaki hozzá. 

Biczkij kereste föl, a ki mindenféle bizottságnak 
tagja volt s Pétervár minden társaságában megfordult; 
ezenkívül lelkes híve volt az új eszméknek és Spe-
ranszkijnak, nemkülönben Pétervár túlbuzgó hírharangja 
és egyike azoknak az embereknek, a kik úgy változtat
ják az irányukat, mint a ruhájukat, — a divat szerint, de 
a kik e mellett egy-egy irányzat leglelkesebb párthíveinek 
látszanak. Aggodalmasan rontott be Andrej herczeghez, 
s alig, hogy a kalapját lekapta, már is elkezdett beszélni. 
Éppen most tudta meg az uralkodó elnöklése mellett ma 
reggel tartott államtanács-ülésnek a részleteit, s a leg
nagyobb lelkesedéssel kezdett beszélni arról. Az ural-
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kodó megnyitó beszéde egészen rendkívüli volt. Egyike 
volt ez azoknak a beszédeknek, a melyeket csak alkot
mányos uralkodók szoktak mondani. „Az uralkodó kere
ken kimondotta, hogy a Tanács és a Szenátus állami 
intézmények; azt mondta, hogy a kormányzásnak nem 
az önkényen, hanem szilárd elveken kell alapulnia. A 
császár azt mondta, hogy a pénzügyeket reformálni kell, 
s hogy a számadásoknak nyilvánosaknak kell lenniök", 
— mesélte Biczkij, egyes szavakat különösen hangsú
lyozva és a szemeit jelentőségteljesen kimeresztve. 

— Igen, ez a mai esemény egy új korszaknak, tör
ténelmünk legmagasztosabb korszakának a kezdetét je
lenti, — fejezte be. 

Andrej herczeg végighallgatta Biczkij elbeszélését 
az Államtanács megnyitásáról, a melyet olyan türelmet
lenül várt, s a melynek oly nagy fontosságot tulajdoní
tott, és elcsodálkozott azon, hogy ez az esemény, most, 
hogy megtörtént, nemcsak, hogy nem indította meg öt, 
de sőt valami teljesen jelentéktelennek látszott előtte. 
Csendes mosolylyal hallgatta Biczkij lelkes előterjeszté
sét. Egy egészen együgyű gondolat villant meg a fejé
ben: „Ugyan mi közöm nekem és Biczkijnek hozzá, 
mi közünk nekünk ahhoz, hogy az uralkodónak mit 
méltóztatott a Tanácsban mondani? — Hát képes-e 
mindez arra, hogy engem boldogabbá, vagy jobbá 
tegyen?" 

És ez az egyszerű okoskodás egyszeriben semmivé 
tette Andrej herczegben mind azt az érdeklődést, a me
lyet a történt újítások iránt annakelőtte tanúsított. Aznap 
Andrej herczeg Szperanszkij-hoz volt híva, mint a hogy' 
a házigazda a meghíváskor mondta, „baráti ebédre". Ez 
az ebéd, egy olyan embernek a családi és baráti körében, 
a kiért Andrej herczeg annyira lelkesedett, azelőtt már 
csak azért is rendkívül érdekelte volna őt, mert mind
eddig nem látta Szperanszkijt az ő otthonában; de most, 
szinte nem is volt kedve elmenni. 

De az ebéd kitűzött órájában Andrej herczeg mégis 
csak elment Szperanszkijnak a Tavricseszkij-kert köze
lében lévő házába. Andrej herczeg, a ki valamelyest 
megkésett volt, öt órakor a kis ház rendkívül tiszta 
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(szinte a kolostori tisztaságra emlékeztető) ebédlőjében, 
Szperanszkij bizalmas ösmerőseinek immár teljes „ba
ráti kör"-ét együtt találta. Szperanszkij kis leányát (a 
kinek tojásdad arcza az apjáéra emlékeztetett) és a ne
velőnőjét kivéve, hölgyek egyáltalában nem voltak. A 
vendégek: Oervais, Magniczkij és ^Bztolypin voltak. 
Andrej herczeg már az előszobában hangos beszédet és 
csengő kaczagást hallott, mely azonban nagyon hasonlí
tott a színpadi kaczagáshoz. Valami a Szperanszkijéhez 
hasonló hang, szabatosan kivágta: ha-ha-ha . . . Andrej 
herczeg soha se hallotta Szperanszkij kaczagását, s az 
államférfiúnak ez a csengő és vékony kaczagása furcsán 
érintette őt. 

Andrej herczeg bement az ebédlőbe. Két ablak köztj, 
egy ízelítőkkel megrakott kis asztal körül állott az egész 
társaság. Szperanszkij, csillaggal díszített szürke frakk
ban, s nyilván ugyanabban a fehér mellényben s azzal a 
magos fehér nyakkendővel, a melylyel az Államtanács 
híres ülésén résztvett, derült arczczal állott az asztal 
mellett. A vendégei körülötte csoportosultak. Magniczkij, 
Mihajlovics Mihailhoz fordulva, éppen valami adomát 
mondott el. Szperanszkij figyelmesen hallgatta, s már 
előre mosolygott azon, a mit Magniczkij mondani fog. 
Abban a pillanatban, a mikor Andrej herczeg a szobába 
lépett, Magniczkij szavai megint belefúltak az általános 
kaczagásba. Sztolypin egy falat kenyeret és sajtot maj
szolva, mély basszus hangján, hangosan kaczagott; Oer
vais halkan vigyorgott, Szperanszkij pedig finoman és 
tisztán nevetett. 

Szperanszkij, még egyre nevetve, finom és fehér 
kezét odanyújtotta Andrej herczegnek. 

— Herczeg, nagyon örülök, hogy látom, — mon
dotta. — Csak egy pillanatra . . . — fordult oda Mag-
niczkij-hoz és félbeszakította öt. — Mára abban állapod
tunk meg: az ebéd élvezet, s hivatalos dolgokról egy 
szót se. — Ezzel ismét odafordult Magniczkijhoz és me
gint elnevette magát. 

Andrej herczeg csodálkozva s a csalódás lehangolt-
ságával hallotta a nevetését és nézett rá a nevető Szpe-
ranszkijra. Ez nem is volt Szperanszkij, hanem valami 
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egészen más ember, Andrej herczegnek legalább úgy 
tetszett. Mindaz, a mi azelőtt olyan titokzatosnak és 
vonzónak tünt fel Szperanszkijban, most egyszeriben vi
lágossá és érdektelenné lett előtte. 

Az asztalnál egy pillanatig se szünetelt a társalgás, 
mely alig állott egyébből, mint egy sereg mulattató 
adoma gyűjteményéből. Magniczkij még be se fejezte az 
adomáját, már is jelentkezett más valaki, a ki valami 
még mulatságosabbat akart elmondani. Az adomák leg
nagyobb részt, ha nem is a hivatalnoki világra, de hi
vatalos személyiségekre vonatkoztak. Ügy látszott, 
hogy ebben a társaságban annyira véglegesen el volt 
döntve ezeknek az embereknek a jelentéktelensége, 
hogy kizárólag csak a kedélyesség és a komikum határai 
közt lehetett velük foglalkozni. Szperanszkij elmondta, 
hogy a Tanács mai ülésén, mikor egy süket tanácsos
nak a véleményét kérdezték, azt felelte, hogy neki is 
ugyanaz a véleménye. Qervais elmondta egy ellenőrzés
nek az egész históriáját, melyet a benne szereplő embe
rek teljes fejvesztettsége tett érdekessé. Sztolypin" he
begve szólt bele a társalgásba, s nagy tűzzel kezdett be
szélni az elöbbeni rendszer visszaéléseiről, a mi felidézte 
annak a veszedelmét, hogy a társalgás még utóbb ko
moly irányba terelődik. Magniczkij elkezdett gúnyolódni 
Sztolypin hevességén. Qervais megint egy tréfával állt 
elő, s a társalgás újra visszazökkent az előbbi derűs 
hangulatba. 

Szperanszkij nyilván szeretett kipihenni és baráti 
körben elszórakozni a komoly munka után, s a vendé
gei, a kik megértették ezt a kívánságát, valamennyien 
azon voltak, hogy őt mulattassák, s e mellett maguk is 
minél jobban mulassanak. De ez a jókedv kissé nehéz
kesnek és unalmasnak tetszett Andrej herczeg előtt. 
Szperanszkij hangjának vékonyka csengése kellemetlenül 
lepte meg őt, és szüntelen kaczagásának fonák és mes
terkélt volta mintha sértette volna az érzelmeit. Andrej 
herczeg nem nevetett és attól tartott, hogy terhére lesz 
ennek a társaságnak. De senkinek se tűnt föl, hogy ő 
az egyetlen, a ki nem illeszkedik bele az általános ha-
gulatba. Mindannyian nagyon jókedvűeknek látszottak. 



72 TOLSZTOJ 

Néhányszor is megpróbált beleelegyedni a társal
gásba, de a szavai mindannyiszor úgy repültek ki a szá
jából, mint az ásványvizes palaczkból a dugó, s nem 
tudott velük együtt tréfálni. 

Semmi rossz, semmi helytelen nem volt abban, a 
mit beszéltek, elmés, és tán mulatságos is volt minden; 
de valami, még pedig éppen az, a mi sava-borsa szokott 
lenni a mulatságnak, nemcsak, hogy nem volt meg eb
ben a társalgásban, de úgy látszott, mintha a jelenvoltak 
azt még csak nem is ösmerték volna. 

Ebéd után Szperanszkij leánykája a névelőnőjével 
együtt fölkelt az asztaltól. Szperanszkij, fehér kezével 
megczirógatta a kis leányt s megcsókolta őt. És íme, 
Andrej herczeg előtt még ez is természetellenesnek 
tünt föl. 

A férfiak, angol szokás szerint, az asztalnál marad
tak a csemegebor mellett. A Napóleon spanyolországi 

vviselt dolgairól ekkor kezdődött beszélgetés kellő köze
pén, a melyeknek helyeslésében valamennyien egy néze
ten voltak, Andrej herczeg elkezdett ellent mondani ne
kik. Szperanszkij elmosolyodott és nyilván el akarván 
terelni a beszélgetést a megkezdett iránytól, elmondott 
egy adomát, mely a beszélgetés tárgyával semmi kap
csolatban sem volt. Pár pillanatra valamennyien elhall
gattak. 

Az asztalnál üldögélve, Szperanszkij bedugaszolt 
egy boros palaczkot, s így szólván: „manapság a jó 
borocska ritkaságszámba megy ám", — odanyújtotta az 
inasnak és fölkelt. Valamennyien fölkeltek és hangos be
szélgetésbe merülve átmentek a fogadó-szobába. Itt két 
levelet adtak át Szperanszkijnak, melyeket egy futár ho
zott. Átvette azokat és átment a dolgozó-szobájába. Alig, 
hogy kiment, egyszeriben vége lett az általános jókedv
nek, s a vendégek halkan és komolyan kezdtek egymás
sal társalogni. 

— No, most egy kis szavalás következik, — szó
lott Szperanszkij, mikor a szobájából kijött. — Csodála
tos tehetség! — fordult oda Andrej herczeghez. Mag
niczkij legott pose-ba vágta magát és elkezdett tréfás 
franczia verseket szavalni, melyeket Pétervár egyes jól 
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ismert személyiségeire ő maga csinált, s melyeket a 
hallgatói minduntalan zajos tapssal szakítottak félbe. A 
versek végeztével Andrej herczeg odament Szperanszkij-
hez, hogy tőle elbúcsúzzék. 

— Hova siet ilyen korán? — kérdezte Szperanszkij. 
— Eligérkeztem estére . . . 
Elhallgattak. Andrej herczeg közvetlen közelből be

lenézett azokba az üveges szemekbe, a melyek annyira 
nem eresztettek magukhoz senkit, s furcsának találta, 
hogy' tudott ő Szperanszkijtól s ő vele kapcsolatos mun
kásságától valamit is várni, és hogy' tudott fontosságot 
tulajdonítani annak, a mit Szperanszkij csinált. Az a sza
batos és mesterkélt kaczagás, miután Szperanszkijtól el
távozott is, még sokáig csengett Andrej herczeg fülébe. 

Hazatérve, Andrej herczeg elkezdett azon az éle
ten tűnődni, a melyet most négy hónap óta Péterváron 
folytatott, s a mely valami egészen újnak tünt föl előtte. 
Eszébe jutottak a fáradozásai, az iparkodása, a hadi 
szabályzatok módosítására vonatkozó tervezetének • 
egész históriája, melyet ugyan tudomásul vettek, de 
iparkodtak agyonhallgatni, pusztán csak azért, mert volt
készletben egy másik, nagyon rossz tervezet, melyet" 
azonban már az uralkodónak is bemutattak; eszébe ju
tottak annak a bizottságnak az ülései, a melynek Berg 
is tagja volt; eszébe jutott, hogy ezeken az üléseken mi
lyen behatóan és hosszadalmasan megvitattak mindent, 
a mi a bizottsági ülések formájára és külsőségeire vo
natkozott, és milyen czélzatos rövidséggel intézték el 
mindazt, a mi a dolog lényegére tartozott. Eszébe jutott 
törvényhozói működése s 32, hogy milyen gondosan for
dítgatta orosz nyelvre a római és a franczia codexek 
szakaszait, s szinte elrestellte magát. Azután élénken 
maga elé képzelte Bogucsarovót, falusi foglalatosságait, 
rjazani utazását, eszébe jutottak a parasztok, Dron, a 
sztaroszta, és miután megpróbálta alkalmazni reájuk 
azokat a jogokat, a melyeket a szakaszaiban az emberek 
számára megállapított, elcsodálkozott rajta, hogy hogy' 
volt képes oly hosszú ideig ilyen haszontalan munkával 
foglalkozni. 
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XIX. 

Másnap Andrej herczeg elment látogatóba pár 
helyre, a hol még nem volt, egyebek közt Rosztovékhoz 
is, a kikkel azon az utolsó bálon újít^ta föl az ismeret
séget. Az illedelem szabályain kívül, a melyek szerint 
amúgy is el kellett mennie Rosztovékhoz, Andrej her
czeget még az is sarkalta erre a látogatásra, hogy sze
rette volna azt a különleges és eleven leánykát, a ki 
olyan kellemes emléket hagyott hátra benne, otthon 
is látni. 

Natasa az elsők közt volt, a kikkel találkozott. 
Kék házi ruhácska volt rajta, a melyben Andrej herczeg 
előtt még szebbnek tünt föl, mint báli ruhájában, ö is, 
éppen úgy, mint az egész család, őszinte örömmel, mint 
régi barátot fogadták Andrej herczeget. Az egész csa
lád, a melyet Andrej herczeg azelőtt olyan szigorúan itélt 
meg, most olyannak látszott előtte, mely csupa egyszerű, 
jó és pompás emberből áll. Az öreg gróf vendégszeretete 
és kedélyessége, mely különösen kellemesen lepte meg 
az embert Péterváron, olyan volt, hogy Andrej herczeg 
az ebédre szóló meghívást sem utasíthatta vissza. „Bi
zony, ezek nagyon derék és pompás emberek", — gon
dolta Bolkonszkij, „a kiknek persze sejtelmük sincs ar
ról a kincsről, a melyet Natasában bírnak; de azért jó 
emberek, a kik a legpompásabb hátteréül szolgálnak an
nak, hogy ez a rendkívül poétikus és élettel teljes, bá
jos leányka csak annál jobban kiemelkedjék köztük. 

Andrej herczeg Natasában valami előtte teljesen 
ismeretlen, különös világnak a közelségét érezte, mely 
tele volt előtte ugyancsak ismeretlen örömökkel, annak 
az idegen világnak a közelségét, mely már akkor az ot-
radnoei fasorban, és azon a holdvilágos éjszakán ott az 
ablakban annyira izgatta. Most ez a világ már nem 
izgatta annyira, mert már nem volt ismeretlen előtte; de 
azért, mikor a küszöbét átlépte, mégis rá nézve teljesen 
új élvezetek forrását fedezte föl benne. 

Ebéd után Natasa, Andrej herczeg kérésére a zon
gorához ment és elkezdett énekelni. Andrej herczeg a 
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hölgyekkel társalogva állt az ablakban és hallgatta öt. 
Egyszerre a mondat közepén elhallgatott s egészen vá
ratlanul fcy érezte, hogy könnyek kezdik szorongatni a 
torkát, melyeknek magánál eddig még a lehetőségét sem 
ismerte el. Rápillantott az éneklő Natasára, s valami új 
és boldog érzés költözött a lelkébe. Boldog volt, de egy
úttal szomorú is. Semmi oka se volt rá, hogy sírjon, s 
mégis kész lett volna sírni. De ugyan mit siratott volna? 
Előbbi szerelmét? A kis herczegnét? A csalódásait? . . . 
A jövőbe vetett reményeit? . . . Igen is, nem is. A fő 
dolog, a miért sírni szeretett volna, az a hirtelen oly élén
ken fölismert rettenetes ellentét volt, mely a közt az ő 
benne élő végtelenül nagy és határtalan valami és a közt 
a szűk és anyagias valami közt fönnállóit, a mi nem
csak ő maga, de Natasa is volt. Ezen az ellentéten örült 
és bánkódott egyszerre, mialatt Natasa énekelt. 

Natasa, alig, hogy az énekét befejezte, odament 
hozzá és megkérdezte tőle, vájjon hogy' tetszik a 
hangja? De alig, hogy megkérdezte, legott zavarba jött, 
mert úgy érezte, hogy ezt nem kellett volna kérdeznie. 
Andrej herczeg, a mint ránézett, elmosolyodott és a z t . 
mondta, hogy tetszik neki az éneke, éppen úgy, mint 
minden egyéb, a mit csinál. 

Andrej herczeg késő este ment el Rosztovéktól. A 
szokott időben feküdt le, de csakhamar belátta, hogy' 
nem fog tudni elaludni. Hol meggyújtotta a gyertyát és 
feküdt az ágyában, hol fölkelt, hol megint lefeküdt, de 
legkevésbbé se volt terhére ez az álmatlanság: olyan 
újszerűséget és örömet érzett a lelkében, mintha csak 
valami dohos szobából Isten* szabad levegőjére lépett 
volna ki. Az esze ágába se jutott, hogy szerelmes Rosz-
továba; rá se gondolt; csak úgy maga elé képzelte őt, 
de már ettől is teljesen más színben tünt föl előtte az 
egész világ. „Mit vergődöm, mit gyötröm magamat 
ebben a szűk és zárt keretben, mikor az élet, az egész élet, 
minden örömével együtt tárva-nyitva van előttem?" — 
mondotta magában. S hosszú idő után először, megint el
kezdett boldog terveket kovácsolni a jövőre. Elhatározta, 
hogy foglalkozni fog a fia nevelésével, s keres neki ne
velőt, a kire rábízhatja; azután nyugdíjba lép, s elutazik 
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külföldre, hogy lássa Angliát, Svájczot, Olaszországot. 
„Ki kell használnom a szabadságomat, a míg elég erőt és 
fiatalságot érzek magamban, — mondotta magában. — 
Igaza volt Pierrenek, a mikor azt mondotta, hogy ahhoz, 
hogy az ember boldog legyen, hinnie kell a boldogság
ban, s én most hiszek. Bízzuk a halottakra, hogy a halot
takat eltemessék, de a míg élünk, éljünk és legyünk bol
dogok" — gondolta magában. 

Berg Adolf ezredes, a kit, mint Moszkvában és Pé
terváron csaknem mindenkit, Pierre szintén ismert, új
donatúj egyenruhában, s a halántékán kikent és Pavlo-
vics Alexander császár módjára előrefésült hajjal, beállí
tott hozzá egy reggel. 

— Éppen most voltam az ön feleségénél, a grófné-
nál, s olyan szerencsétlenül jártam, hogy a kérésemet 
nem találta teljesíthetőnek, reménylem, gróf, hogy önnél, 
szerencsésebb leszek, — mondotta mosolyogva. 

— Mit parancsol, ezredes? Rendelkezésére állok. 
— Én most, gróf, immár teljesen berendezkedtem 

az új lakásomban, — mondotta Berg, nyilván azt hivén, 
hogy lehetetlen, hegy ezt hallani ne legyen kellemes, — 
s így szeretnék az én és a feleségem ösmerősei számára 
egy kis estélyt adni. (Itt még szívélyesebben elmosolyo
dott.) Meg akartam kérni a grófnét és önt, hogy tisztelje
nek meg bennünket azzal, hogy eljöhnek hozzánk egy 
csésze teára é s . . . vacsorára. 

Csakis Vasziljema Jelena grófné lehetett olyan ke
gyetlen, hogy egy ilyen meghívást visszautasítson, a ki 
az ilyen holmi Bergekkel való érintkezést magára nézve 
megalázónak tartotta. Berg oly tisztán kifejtette, hogy 
miért akar magának egy kicsiny, de szép társaságot ösz-
szegyüjteni, hogy miért örülne olyan nagyon, ha szintén 
eljönnének, s hogy mért sajnálja a pénzt a kártyára, és 
más egyéb hiábavalóságokra, míg egy szép társaság ked
véért még áldozatokra is kész, hogy Pierre nem tudott 
nemet mondani és megígérte, hogy elmegy. 

\ 
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— Csak ne nagyon későn, gróf, ha szabad kérnem, 
úgy tíz perczczel nyolcz előtt, ha nem tolakodás a ké
résem. Csinálunk egy kis parthiet, a mi tábornokunk is 
ott lesz. ö mindig olyan jó irántam. Szépen megvacso
rázunk. Tehát legyen szerencsénk, gróf. 

Pierre akkor este, szokása ellenére, nem késett el, 
hanem nem hogy tíz perczczel nyolcz előtt, de már há
romnegyed nyolczkor ott volt Bergéknél. 

Bergék, miután ellátták magukat mindennel, a 
mire szükségük volt, már készen várták a vendégeket. 

Egy új, tiszta, derült, szobrocskákkai és képekkel 
díszített s új bútorral berendezett szobában ott ült Berg 
a feleségével. Berg újdonatúj, nyakig begombolt egyen
ruhában ült a felesége mellett, s azt magyarázta neki, 
hogy az embernek mindig lehetnek, — sőt kell is, hogy 
legyenek, nálánál előkelőbb ösmerösei, mert az ember
nek csak így van haszna az ösmeretségeiből. — Ragad is 
rá valami, meg aztán kérhet is tőlük egyet-mást. Itt van 
például, nézzed, hogy' éltem én az első rangfokozatok
ban. (Berg nem az évei, hanem az előléptetései szerint 
számította az életet.) Az én bajtársaim ma még senkik, 
és nekem, a ki immár helyettes ezred-parancsnok va
gyok, nekem van szerencsém, a te férjed lehetni (fölkelt 
és megcsókolta a Vjera kezét, és miközben odament, 
lesimította a szőnyegnek egyik fölkunkorodott sarkát). 
És mivel értem el mindezt? Legislegelső sorban azzal, 
hogy meg tudtam válogatni az ösmerőseimet. Nagyon 
természetes persze, hogy pontosnak és tisztességesnek is 
kell lenni még ezenkívül. 

Berg a gyönge nő fölött érzett fölényének a tuda
tában elmosolyodott és elhallgatott, meggondolván, hogy 
végre is ez az ő kedves kis felesége is gyönge nő, a ki 
nem tudja mindazt fölérni, a mi egy férfira nézve abban 
van, — ein Mann zu sein. De ugyanakkor derék és becsü
letes férje fölött való fölénye tudatában, a ki azonban, 
mint Vjera fölfogása szerint a férfiak mind, mégis csak 
tévesen fogta föl az életet, Vjera is elmosolyodott. 
Berg, a felesége után ítélve, minden nőt gyengének és 
ostobának tartott. Vjera pedig a férje után ítélve és ezt a 
megfigyelését általánosítva, abból indult ki, hogy a fér-
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fiak mind csak maguknak követelik az okosságot, vol
taképpen pedig semmihez sem értenek, gőgösek és 
önzők. ^ 

Berg fölkelt, s óvatosan, nehogy azt a csipkés gal
lért, melyet drága pénzen vett, összegyűrje, megölelte 
a feleségét s az ajka kellő közepén megcsókolta őt. 

— Csak azt az egyet szeretném, ha nem lennének 
nagyon hamar gyermekeink, — mondotta az eszmék 
szinte öntudatlan társulása révén. 

— Bizony, — felelt Vjera, — én meg egyáltaljábaa 
nem szeretném, ha lennének. A társaságnak kell élni. 

— Éppen ilyen volt Juszupova herczegnének is, — 
jegyezte meg Berg boldog és jóságos mosolylyal mutat
ván rá a csipkegallérra. 

Ekkor jelentették Bezuchij gróf érkezését. Minda-
ketten önelégült mosolylyal néztek egymásra, s minde
nikük magának tulajdonította ennek a látogatásnak az 
érdemét. 

„Lám, mit nem tesz az, ha az ember tud ösmeret-
ségeket kötni, — gondolta magában Berg, — lám mit 
nem tesz, ha az ember tudja, hogy viselje magát!" 

— Csak arra kérlek, hogy mikor a vendégeket mu
lattatom, — szólott Vjera, — ne szakíts félbe, mert én 
tudom, kit mint kell szórakoztatni, s milyen társaságban 
mit kell beszélni. 

Berg is elmosolyodott. 
— Az lehetetlen, férfiakkal olykor férfias dolgokról 

is kell beszélgetni, — mondotta. 
Pierret az új szalonban fogadták, a melyben se

hova se lehetett leülni a nélkül, hogy az ember az ará
nyosságot, a csínt és a rendet meg ne zavarja, s azért 
éppenséggel nem volt különös, sőt nagyon is érthető, 
hogy Berg bár nagylelkűen fölajánlotta kedves vendé
gének, hogy a pamlag vagy valamelyik karosszék ará
nyos elhelyezését megbontsa, de mert ebben a tekintet
ben maga is a legnagyobb határozatlanságban leledzett. 
a vendég választására bízta ennek a kérdésnek az el
döntését. Pierre meg is bontotta az arányosságot, a 
mennyiben félre húzott magának egy széket, mire Berg 
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és Vjera legott megnyitották az estélyt s egymás sza
vába vágva, elkezdték a vendégüket mulattatni. 

Vjera, a ki úgy határozta magában, hogy Pierret a 
franczia nagykövetség ügyeivel kell mulattatni, tüstént 
meg is pendítette ezt a tárgyat. Berg, a ki viszont abban 
a véleményben volt, hogy férfias dolgokról is kell be
szélni néha, belevágott a felesége szavaiba és ráterelte 
a szót az Ausztriával váló háborúra, s az általános kér
désekről szinte önkéntelenül átugrott azokra az ajánla
tokra, a melyeket neki a hadjáratban való részvételre 
vonatkozólag tettek, és azokra, melyek őt az ajánlatok 
visszautasítására bírták. Mindamellett, hogy a társalgás 
nagyon zagyva volt, hogy Vjera a férfias elem beleke
verése miatt bosszankodott, mindakét házastárs öröm
mel érezte, hogy ámbár csak egyetlen egy vendég volt 
jelen, az estély azért nagyon jól kezdődött, s hogy éppen 
annyira hasonlított minden más estélyhez, a melyen a 
gyertyák fénye és tea mellett beszélgetnek, mint egyik 
vízcsepp a másikhoz. 

Nemsokára jött Borisz, Berg régi bajtársa. A fölény 
és a leereszkedés némi árnyalatával viselkedett Berg és 
Vjera iránt. Borisz után egy hölgy érkezett meg egy-
ezredessel, majd a tábornok is belépett, utána pedig 
Rosztovék, úgy hogy az estély most már minden tekin
tetben és minden kétséget kizárólag hasonlóvá lett más 
estélyekhez. Berg és Vjera, a mikor a fogadószobában 
a mozgalmas életet látták, s ezt az össze-vissza tár
salgást, a köszöntéseket és a ruhák suhogását hallották, 
nem tudtak visszafojtani egy örömteljes mosolyt. Éppen 
úgy volt minden, mint másoknál szokott lenni; de külö
nösen olyan volt a tábornok, a ki miközben a lakást ma
gasztalta, megveregette Berg vállát és apai önkénynyel 
intézkedett, hogy' állítsák föl a kártyaasztalt. A tá
bornok odaült Andrejevics Ilya gróf mellé, mint a ki a 
vendégek közt ö utána a legelőkelőbb volt. Az öregek 
az öregek mellé, a fiatalok a fiatalok mellé húzódtak, a 
ház úrnője a tea-asztal körül forgolódott, a melyen ezüst 
kosárkákban olyan sütemények voltak, mint Paninék es
télyen, szóval hajszálig ugyanolyan volt minden, mint 
másoknál szokott lenni. 
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XXI. 

Pierre-nek, mint a legelőkelőbb vendégek egyiké
nek, le kellett ülnie bosztont játszani Andrejevics Ilyá-
val, a tábornokkal és az ezredessel. Pierre véletlenül úgy 
ült a kártyaasztalhoz, hogy szembe került Natasával, s 
az a furcsa változás, mely a bál óta végbement benne, 
legott szemet szúrt neki. Natasa szótalan volt, s nem
csak, hogy nem volt olyan szép, mint azon a bálon, de 
még tán csúnya is lett volna, ha nem olyan szelíd és 
mindenki iránt közönyös az arczkifejezése. 

„Vájjon mi lelte?" — gondolta Pierre, a mint • 
ránézett. Ott ült a huga mellett a tea-asztalnál, s a nél
kül, hogy ránézett volna, kelletlenül felelt valamit Bo
risznak, a ki odaült mellé. Pierre miután ágyú-színét 
egészen lehívta, és a partnere nagy örömére egymás
után öt ütést csinált, miközben az ütéseit összeszedte, 
valami üdvözlésfélét, s a szobába közeledő lépések zaját 
hallván, megint rápillantott Natasára. 

„Ugyan mi történt vele?" — kérdezte magában 
még nagyobb csodálkozással. t 

Andrej herczeg gondos és gyöngéd arczkifejezéssel 
állott mellette s valamit mondott neki. Natasa iparkod
ván gyors pihegését elpalástolni, emelt fővel, kipirulva 
nézett rá. És megint lángra lobbant benne valami, eddig 
csak pislogó, benső tűznek a szikrája. Teljesen átalakult. 
Csúnyából éppen olyanra változott, a milyen azon a 
bálon volt. 

Andrej herczeg odalépett Pierrehez, a ki barátjá
nak az arczán is valami új, fiatalos kifejezést vett észre. 

Pierre a játék alatt több ízben változtatta a helyét 
s hol szemben, hol háttal ült Natasának, s a hat játszma 
egész ideje alatt fürkésző figyelemmel kísérte mindket
tőjüket. 

„Valami nagyon fontos dolog megy végbe kettő
jük közt", — gondolta Pierre, s valami örömteljes, de 
egyúttal keserű érzés izgatta föl, s egészen elterelte a 
figyelmét a játékról. 

A hat játszma után a tábornok azt mondván, hogy 
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így nem lehet játszani, fölkelt és így Pierre fölszabadult. 
Az egyik oldalon Natasa Szonyával és Boriszszal beszél
getett, Vjera pedig finom mosolylyal suttogott valamiről 
Andrej herczeggel. Pierre odalépett a barátjához, és 
megkérdezvén, nem titok-e, a miről beszélgetnek, oda
ült melléjük. Vjera, észrevevén Andrej herczegnek Na
tasa iránt tanúsított figyelmét, úgy találta, hogy egy es
télyen, egy igazi estélyen, feltétlenül szükséges, hogy az 
érzelmekre is történjenek finom czélzások, és kilesvén a 
kellő pillanatot, a mikor Andrej herczeg egyedül volt, 
elkezdett vele az érzelmekről általában, és különösen a 
húga érzelmeiről beszélgetni. Egy ilyen okos vendéggel 
szemben (a milyennek Andrej herczeget tartotta) egész 
diplomácziai művészetét sorompóba kellett állítania. 

Mikor Pierre odalépett hozzájuk, észrevette, hogy 
Vjera egész lelkével benne volt a beszélgetés sodrában, 
Andrej herczeg pedig (a mi ritkán esett meg vele), za
vartnak látszott. 

— Mi az ön véleménye? — kérdezte Vjera finom 
mosolylyal. — ön, herczeg, olyan élesszemü s egyszeri
ben úgy ki tudja ösmerni az emberek jellemét. Mit gon
dol Natalie felöl, vájjon képes-e ö arra, mint más nők 
(Vjera magára gondolt), hogy kitartó legyen az érzel
meiben, s ha egyszer megszeretett valakit, ahhoz mind
örökre hű maradjon? Mert én csakis ezt tartom igazi 
szerelemnek. Mit gondol, herczeg? 

— Sokkal ftevésbbé ismerem az ön húgát, — felelt 
Andrej herczeg gúnyos mosolylyal, mely alá a zava
rát akarta elrejteni, — semhogy egy ilyen kényes kér
dést eldönthessek; azután meg én azt a megfigyelést 
tettem, hogy minél kevésbbé tetszik egy nő, annál állan
dóbb szokott lennni, — tette hozzá és ránézett Pierre-re, 
a ki éppen akkor jött oda hozzájuk. 

— Igen, ez igaz, herczeg; manapság, — folytatta 
Vjera (úgy említvén ezt a „manapság"-ot, mint a hogy 
a kor!:':olt emberek szeretik emlegetni, a kik azt hiszik, 
hogy ők megtalálták és méltányolni is tudják koruk sajá
tosságait, s hogy az emberek tulajdonságai időről-időről 
változnak), — manapság a leányoknak olyan nagy a 
szabadságuk, hogy az az élvezet, melyet az okoz. hogy 

Tolsztoj : Háború és béke. II. 6 
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észreveszik őket, sokszor elfojtja bennük az igazi ér
zést. 'És Natasa, ez tagadhatatlan, ebben a tekintetben 
nagyon is fogékony. Ez a Nataliera való visszatérés kel
lemetlenül érintette Andrej herczeget; összeránczolta a 
homlokát és fel akart kelni, de Vjera még finomabb mo-
solylyal folytatta: 

— Azt hiszem, senkinek annyit nem udvaroltak, 
mint neki, — mondotta Vjera; — de soha, egész a leg
utóbbi időkig, komolyan nem tetszett neki senki. Hiszen 
tudja, gróf, — fordult oda Pierre-hez, — hogy még a mi 
kedves unokatestvérünk, Borisz is, a ki, köztünk legyen 
mondva, nagyon, de nagyon a gyöngédség országába 
v a l ó . . . — mondotta, az akkoriban nagyon divatos „sze
relmi térkép"-re czélozva. 

Andrej herczeg összeránczolta a homlokát, és hall
gatott. 

— ön ugy-e jól van Borisszái? — kérdezte Vjera. 
— Igen, ösmerem . . . 
— Nyilván beszélt is önnek Natasa iránt való gyer

mekkori szerelméről? 
— Hát szerelmes volt belé? — kérdezte Andrej 

herczeg s egyszerre egészen váratlanul elpirult. 
— Igen. Hiszen tudja, hogy unokatestvérek közt 

nagyon gyakran vezet szerelemre az a bizalmas viszony! 
Kényes'dolog az ilyen rokonság. Ugy-e bár? 

— Oh, kétségkívül, — felelt Andrej herczeg, és 
egyszerre természetellenesen megélénkülve, elkezdett 
Pierre-el ingerkedni, hogy jó lesz, ha kissé óvatosabban 
viselkedik Moszkvában élő ötvenesztendős unokatestvé
rével, s a tréfás beszélgetés kellő közepén fölkelt, karon
fogta Pierre-t és elvezette őt. 

— Nos, mi az? — kérdezte Pierre és csodálkozva 
nézett barátjának furcsa elevenségére, miközben észre
vette azt a pillantást, a melyet a herczeg, mikor fölkelt, 
Natasára vetett. 

— Beszélnem kell, beszélnem kell veled, — szólott 
Andrej herczeg. — Te ösmered a mi női keztyűinket 
(azokról a szabadkőműves keztyűkről beszélt, a melye
ket az újonnan fölvett testvérek kaptak, azért, hogy oda
adják annak a nőnek, a kit szeretnek.) Én . . . De méz 



HÁBORÚ ÉS BÉKE BB 

se, inkább majd később beszélek veled erről . . . — És 
Andrej herczeg, szemeiben iurcsa csillogással s mozdu
lataiban nyugtalansággal odament Natasához és leült 
mellé. Pierre látta, a mint Andrej herczeg valamit kérde
zett tőle, a lány pedig irulva-pirulva felelt. 

Ekkor azonban Berg odajött Pierre-hez, és nyo
matékosan arra kérte őt, hogy vegyen részt a tábornok 
és az ezredes közt a spanyolországi eseményekről folyó 
vitában. 

Berg boldog volt és elégedett. Az öröm mosolya 
egy pillanatra se hagyta el az arczát. Az estély pompá
san sikerült s éppen olyan volt, mint bármely más estély, 
melyet ő eddig látott. Szakasztott úgy ment minden, 
mint máshol. A halk női beszélgetés, a kártya, a tábor
nok, a ki játékközben emeltebb hangon beszélt, a sza
movár, a sütemény, szóval, ugyanaz volt minden; csak 
egy dolog hiányzott még, az, a mi mindazokon az esté
lyeken meg volt, a melyeket utánozni akart. Hiányzott a. 
fériiak közt valami hangos beszélgetés, valami fontos és 
okos dologról folyó vita. A tábornok most megnyitotta 
ezt a vitát, a melybe Bergnek Pierre-t is sikerült be
ugrasztania. 

XXU. 

Andrej herczeg, miután Andrejevics Hja grói meg
hívta, másnap Rosztovékhoz ment ebédre s az egész 
napot náluk töltötte. 

A házban mindenki érezte, hogy kinek a kedvéért 
jött el Andrej herczeg, a ki nem is csinált titkot a dolog
ból, hanem iparkodott egész nap együtt lenni Natasával. 
Nemcsak Natasa remegő, de azért boldog és ujjongó lel
kében, hanem az egész házban meg volt az az aggoda
lom, hogy ma még valami fontos dolognak kell történnie. 

A grófné szomorú és szigorúan komoly szemekkel 
nézett Andrej herczegre, mikor ez Natasával beszélt, s 
a mint a herczeg rápillantott, legott félénken és ravaszul 
valami jelentéktelen beszélgetést kezdett. Szonya egy
részt félt elmenni Natasa mellől, másrészt meg attól tar
tott, hogy útjában áll a jelenlétével. Natasa, mihelyest 
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egy-egy perezre négyszem közt maradt Andrej-jel, szinte 
belesápadt a várakozó félelmébe. Andrej herczeg meg
lepte öt a bátortalanságával. Érezte, hogy valamit akar 
mondani neki, de nem tudta rászánni magát. 

Este, mikor Andrej herczeg elment, a grófné odajött 
Natasához és suttogva így szólt: 

— Nos, mi újság? 
— Mama, az Istenre kérem, ne kérdezzen most 

semmit tőlem. Nem lehet azt elmondani, — szólott 
Natasa. . 

Natasa mindazonáltal akkor este, hol izgatottan, hol 
megijedve, kimeresztett szemekkel hosszú ideig feküdt 
az anyja ágyában. Majd elmondta neki, hogy' dicsérte 
őt Andrej herczeg, majd meg azt, hogy — a mint mondta, 
— külföldre utazik, hogy megkérdezte töle, hol töltik a 
nyarat, majd meg Borisz felől kérdezősködött. 

— De ilyesmi, ilyesmi . . . még nem történt velem! 
— mondotta. — Én úgy félek, mikor vele vagyok, min
dig úgy félek, ha véle vagyok, mit jelent ez? Azt jelenti, 
hogy ö az igazi, azt? Mama, hát alszik? 

— Nem, szívecském, de magam is úgy félek, — fe
lelt az anyja. — Menj már. 

— Mindegy, aludni úgy se fogok. Milyen butaság 
is az az alvás! Mamuka, mamuka, ilyesmi még nem tör
tént velem, — mondotta csodálkozva s megszeppent 
attól az érzéstől, a melynek a tudatára ébredt. — És 
képzelhettük volna-e! . . . 

Natasának úgy tetszett, hogy már akkor beleszere
tett Andrej herczegbe, mikor őt Otradnoeban először 
látta. Mintha megijedt volna attól a furcsa, váratlan bol
dogságtól, hogy az, a kit ö magának már akkor kiválasz
tott (erről erősen meg volt győződve), hogy az most 
megint az útjába akadt, még pedig, a mint látszott, iránta 
nem egészen közönyösen . . . És neki is éppen most 
kellett Pétervárra jönnie, mikor mi is itt vagyunk. És-
találkoznunk kellett azon a bálon. Ez mind a sors já
téka. Tiszta dolog, hogy a sors akarta, hogy így forduljon 
minden. Már akkor, alig láttam öt, valami különöset 
éreztem. 

— Hát még mit mondott? Miféle versek ezek 
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itt? Olvasd el . ... — kérdezte az anyja tűnődve, azokra 
a versekre czélozva, melyeket Andrej herczeg Natasa 
emlékkönyvébe írt. • 

— Mama, nem szégyen az, hogy özvegy? 
— Elég, Natasa. Imádkozzál az Istenhez. „A házas

ságok az égben köttetnek", — felelt, egy franczia köz
mondással. 

' — Mamuskám, édesem, mennyire szeretem én ma
gát, milyen jól érzem magamat itten! — kiáltott föl Na
tasa, s miközben az anyját ölelgette, a boldogság és az 
izgatottság könnyei hullottak a szemeiből. 

Ugyanekkor Andrej herczeg ott ült Pierre-nél s be
szélt neki Natasa iránt való szerelméről és arról az eltö
kélt szándékáról, hogy őt feleségül veszi. 

Vasziljevna Jelena grófnénál aznap társaság volt. 
Ott volt a franczia nagykövet, ott volt egy herczeg,' a ki 
egy idő óta gyakori vendége lett a grófné házának, és 
még sok más előkelő hölgy és férfi. Pierre is lenn volt, 
végigjárt a termeken és mindenkit meglepett gondterhes, 
szórakozott és komor ábrázatával. 

Pierre úgy érezte a bál óta, mintha búskomorság 
kezdené környékezni, s kétségbeesett erővel próbált el
lene küzdeni. Azóta, hogy a herczeg bizalmasává lett a 
feleségének, Pierre egészen váratlanul megkapta a ka-
marási méltóságot, és ettől az időtől fogva nagyobb tár
saságokban mindig valami kínos zavar és szégyen érzése 
fogta el őt, s mind sűrűbben kezdtek visszatérni minden 
emberi dolognak a hiábavalóságára vonatkozó régebbi 
komor gondolatai. Ugyanebben az időtájban vette észre 
a pártfogoltja, Natasa, és Andrej herczeg közt szövődő 
gyengéd érzelmeket, s ez az ő és a barátja helyzete közt 
fönnforgó ellentét csak fokozta ezt a komor hangulatot. 
Egyformán iparkodott kitérni úgy a feleségére, mint Na
tasára és Andrej herczegre vonatkozó gondolatai elől. Az 
örökkévalósághoz képest megint hitványságnak tünt föl 
előtte minden, s újra megjelent előtte az a kérdés: 
„mindez ugyan mire való?" S éjjel-nappal szabadkőmű
ves munkák fölött görnyedt, azt remélvén, hogy sikerül 
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rossz kedvének a közeledését elhárítania. Pierre, miután 
tizenkét órakor elhagyta a grófné lakosztályát, alacsony 
és füstös szobájában, elnyűtt hálóköntösben ott ült az 
asztalnál, s eredeti skót okmányokat másolt, mikor egy
szerre valaki a szobába lépett. Andrej herczeg volt. 

— Áá, ön az, — szólott Pierre szórakozott és 
bosszús ábrázattal. — Én meg, a mint látja, dolgozom, — 
mondotta, s az élet nyomorúságától való megváltás re
ményének olyan kifejezésével mutatott rá egy kis füzetre, 
a minővel a boldogtalan emberek szokták a munkájukat 
nézni. 

Andrej herczeg ragyogó, lelkes és az életre szinte 
újjászületett a|czczal állt meg Pierre előtt, s nem vévén 
észre az ő szomorú ábrázatát, a boldogság önzésével 
mosolygott rá. 

— Nos, édesem, — szólalt meg, — már tegnap 
akartam neked valamit mondani, s azért jöttem el most 
hozzád. Soha még semmi ehhez foghatót nem éreztem. 
Szerelmes vagyok, barátocskám. 

Pierre egyszerre mélyen fölsóhajtott s nehéz testé
vel odatelepedett Andrej herczeg mellé a pamlagra. 

— Rosztova Natasába, ugy-e? — kérdezte. 
— Igen, igen, hát ugyan kibe másba? Soha se hit

tem volna, de ez az érzés erősebb, mint i n . Tegnap kín
lódtam, szenvedtem, de még ezt a kínlódást sem adnám 
oda a világon semmiért. Eddig én nem is éltem. Csak 
most kezdek élni, de nélküle — nem tudok élni. De vájjon 
szerethet-e ő engem? . . . öreg vagyok már hozzá . . . 
Nos, mit gondolsz? 

— Én? Én? Hiszen mondtam már, — szólott egy
szerre Pierre s elkezdett föl és alá járni a szobában. — 
Én mindig gondoltam ezt . . . Ez a kis lány olyan kincs, 
de olyan . . . Ritka egy teremtés . . . Kedves barátom, 
csak arra kérem, ne okoskodjék, ne habozzék, vegye el, 
vegye el, vegye el . . . Én meg vagyok győződve, hogy 
boldogabb ember nem lesz a föld kerekségén. 

— De ö? 
— Ö is szereti önt. 
— Ne beszéli badarságot . . . — mondotta Andrej 

herczeg mosolyogva s a szeme közé nézett Pierre-nek. 
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— Szereti, ha mondom, -r- kiáltott Pierre bosz-
szúsan. f 

— Nem, ide hallgass, — szólott Andrej herczeg s 
megíogván a kezét, elnémította őt. — Tudod-e, hogy én 
milyen helyzetben vagyok? Valakinek el kell mondanom 
mindent. . -4 

— Jó jó, beszélj hát, nagyon öriHök, — mondotta 
Pierre, és csakugyan elváltozott az arcza, elsimultak a 
ránczai, és örömmel kezdte hallgatni Andrej herczeget. 
Andrej herczeg egészen más, új embernek tetszett előtte. 
Hova lett a bánata, az élet iránt érzett megvetése, csüg-
getegsége? Pierre volt az egyetlen ember, a ki előtt, el
határozta, hogy kiönti a lelkét; de neki azután el is mon
dott mindent, a mi a lelkét nyomta. Majd merészen, és 
könnyedén terveket szőtt a messze jövőre, arról beszélt, 
hogy nem áldozhatja föl a boldogságát az apja szeszélyé
nek, de hogy majd vagy kényszeríteni fogja az apját, 
hogy ebbe a házasságba beleegyezzék és őt megsze
resse, vagy pedig meglesz a beleegyezése nélkül is; 
majd ismét mint valami furcsa, idegen és tőle éppenség-
gel nem függő dolgon, elcsodálkozott azon az érzésen, '» 
mely őt a hatalmába kerítette. 

— Ha valaki azt mondta volna, hogy én így tudok 
szeretni, nem hittem volna, — mondotta Andrej herczeg. 
— Ez teljességgel nem az az érzés, melyet azelőtt ta
pasztaltam. Előttem most két részre van osztva az egész 
világ: az egyik — ő, és ő benne együtt van minden bol
dogság, remény és világosság; a másik rész pedig — 
minden, a hol ő nincs ott, s a hol minden csupa szomorú
ság és homály . . . 

— Homály és sötétség. — ismételte Pierre, — igen, 
igen, ezt én teljesen értem. 

— Én nem tudom nem szeretni a világosságot, nem 
tehetek róla. Én nagyon boldog vagyok. Értesz engem? 
Tudom, hogy ennek te is örülsz. 

— Igen, igen, — erősítette Pierre s meghatott és 
szomorú szemekkel nézett a barátjára. Minél derültebb
nek látszott előtte Andrej herczeg sorsa, annál sötétebb
nek tünt föl előtte a magáé. 
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XXIII. 

Andrej herczegnek szüksége volt a házassághoz az 
apja beleegyezésére, s ezért másnap haza is utazott 
hozzá. 

Az apja látszólag nyugodtan, de annál nagypbb 
benső dühhel fogadta a fia vallomását. Nem tudta föl
fogni, hogy' akarhat valaki az életén változtatni, hogy' 
akarhat valami újat vinni belé, mikor az ő élete már a 
végére jár. „Hagyták volna befejezni az életemet, úgy, 
a mint én akarom, és az után tettek volna, a mit akar
nak", — mondotta magában az öreg. De a iiúfeal szem
ben azért élt azzal a dinlomácziával, a melyet fontos 
esetekben alkalmazni szokott. Nyugodt Wiangot erősza
kolva magára, sorra vetle az egész ügyet. 

Ez a házasság, először is a rokonság, a vagyon és 
az előkelőség tekintetében sem volt valMhii fényes. Má
sodszor, Andrej herczeg már túl volt első fiatalságán, 
gyenge volt az egészsége (az öreg erre különös súlyt fek
tetett) a leány pedig nagyon is fiatal volt hozzá. Har
madszor, volt egy fia, a kit sajnált volna egy ilyen süldö-
leány gondjaira bízni. Negyedszer, és végre, — szólott az 
apa és gúnyosan nézett a fiára: — arra kérlek, halaszd 
el az egészet egy esztendővel, menj külföldre, gyógyítsd 
magadat, keress Nikolaj herczeg számára, — a mi külön
ben is szándéka volt, — egy jó német nevelőt, és azután, 
ha már a szerelmed, a szenvedélyed, a nyakasságod, 
vagy nevezd, a minek akarod, csakugyan olyan nagy, 
ám vedd el. Es ez az én utolsó szavam, tudd meg jól, 
hogy az utolsó . . . " — fejezte be a herczeg olyan han
gon, mely elárulta, hogy a világon semmi sem indíthatja 
arra, hogy az elhatározását megváltoztassa. 

Andrej herczeg tisztán látta, hogy az öreg abban 
bízott, hogy vagy az ö, vagy a jövendőbelije érzelmei 
nem bírják ki ennek az egy esztendőnek a megpróbálta
tását, vagy pedig abban, hogy ő, az öreg herczeg meghal 
ez alatt az idő alatt, és elhatározta, hogy az apja akara
tába belenyugszik: megkéri ugyan a leányt, de az es
küvőt egy esztendővel elhalasztja. 
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Három héttel a Rosztovéknál töltött utolsó este 
után Andrej herczeg visszatért Pétervárra. 

Natasa, az anyjával történt megbeszélést követő 
napon, egész nap várta Andrej herczeget, de nem jött 
el. Másnap és harmadnap ugyanez történt. Pierre szintén 
nem jött el, s így Natasa, semmit se tudván arról, hogy 
Andrej herczeg az apjához utazott, sehogy' se tudta 
távolmaradását magának megmagyarázni. 

Igy múlt el három hét. Natasa nem akart kimoz
dulni a házból sehová, mint az árnyék, tétlenül és szo
morúan járt-kelt a szobákban, esténkint titokban nagyo
kat sírt és az anyjánál se jelent meg többé. Szakadatla
nul irúlt-pirúlt és ingerült volt. Ügy tetszett neki, hogy 
mindenki tud a csalódásáról s gúnyolódik és szánakozik 
rajta. Nagy benső szenvedésein kívül még a sértett busz* 
keségnek ez a fájdalma is csak fokozta a boldogtalan
ságát. 

Egyszer bement a grófnéhoz, akart valamit mon
dani neki, de hirtelen sírva fakadt. Könnyei a megbántott 
gyermek könnyei voltak, a ki maga se tudja, miért kell 
bűnhődnie. 

A grófné elkezdte csillapítani Natasát. De Natasa, 
a ki eleinte még csak hallgatta az anyja szavait, egy
szerre félbeszakította őt. 

— Hagyja el, mama, én nem gondolok és nem is 
akarok gondolni semmit. Hát eljött, aztán elmaradt, el
maradt . . . 

Megrezdült a hangja, csaknem sírva fakadt, de ösz-
szeszedte magát és nyugodtan így folytatta: 

— Egyáltalán nem is akarok férjhez menni. És félek 
is tőle; s most már megint teljesen, teljesen nyugodt va
gyok . . . 

Natasa ez után a beszélgetés után másnap ma
gára vette azt az ócska ruhát, melyet nagyon jól ismert, 
mert reggelenkint mindig olyan jókedvű volt benne, és 
ettől a reggeltől fogva visszatért azelőtti életmódjához, a 
melylyel a bál óta szakított volt. Miután megteázott, be-
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ment a terembe, a melyet jó akusztikája miatt annyira 
szeretett és elkezdte solíeggiáit (ének-gyakorlatait) éne
kelni. Mikor az elsőt befejezte, a terem közepén megállt, 
s elismételt belőle egy dallamot, mely különösen meg
nyerte a tetszését, örömmel hallgatta azt a bájt (mely 
szinte váratlanul érintette öt) a melylyel ezek a szerte
áradó hangok az egész puszta termet betöltötték, majd 
lassan elhaltak, s egyszerié valami vidám hangulat fogta 
el. „Mit is törődjem ezzel olyan sokat, így is .szép az 
élet", — mondotta magában s föl és aldTkezdett járni a 
Teremben, még pedig nem közönséges léptekkel, hanem 
minden lépésnél a sarkairól (új czipő volt rajtét, melyet 
nagyon szeretett) a lába hegyére lépve a csikorgó*Par-
ketten, s épp oly örömmel hallgatta sarkainak ezt az 
egyenletes topogását és czipője orrának a csikorgását, 
mint az imént hangjának a rezgését. Mikor a tükör mellett 
elment, belepillantott. — „Lám, az ott én vagyok!" — 
mintha csak azt mondotta volna az arczkifejezése, mikor 
magát megpillantotta. „Nos hát, jól van, nincs is szük
ségem senki másra". 

Az inas be akart jönni, hogy elrendezzen valamit 
a teremben, de ő nem eresztette be, megint betette utána 
az ajtót, és tovább folytatta a sétáját. Ezen a reggelen 
megint visszazökkent az önszeretet és az öntetszelgés 
állapotába, mely annyira tetszett neki. — „Milyen elra
gadó is ez a Natasa!" — mondotta magáról, valami har
madik férfi-szemé'.yiség szavaival. — Szép is, hangja is 
van, fiatal is, és nem bánt senkit, ha békét hagytok neki". 
De bármennyire békét hagytak is neki, még se tudott 
megnyugodni, s ezt érezte is. 

Az előszobában kinyílt a kapualjából nyiló ajtó, és 
valaki megkérdezte: itthon vannak-e? — utána pedig 
valakinek a léptei hallatszottak. Natasa benézett a tü
körbe, de nem látta magát. Csak az előszobából behal
latszó hangokra ügyelt. Mikor meglátta magát, sápadt 
volt az arcza. ö volt. Ezt ö teljes bizonyossággal tudta, 
már a betett ajtón keresztül csak alig, hogy hallotta a 
hangját. 

Natasa sápadtan és ijedten beszaladt a fogadó
szobába. 
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— Mama, itt van Bolkonszkij, — mondotta. — 
Mama, ez rettenetes, ez elviselhetetlen! . . . Én nem 
akarok kínlódni! Mitévő legyek hát? 

A grófné nem is felelhetett neki, mire Andrej her
czeg aggodalmas és komoly arczczal a fogadó-szobába 
lépett. A mint megpillantotta Natasát, fölragyogott az 
arcza. Kezet csókolt a grófnénak és Natasának, és leült 
a pamlag mellett egy székre. 

— Már rég nem volt szerencsénk.. . — szólalt 
meg a grófné, de Andrej herczeg félbeszakította, felelt a 
kérdésére, és nyilván sietett elmondani mindazt, a mit el 
kellett mondania. 

— Azért nem voltam itt egész idő alatt, mert az 
apámnál voltam: nagyon fontos dologról kellett beszél
nem vele. Csak tegnap éjjel jöttem vissza, — mondotta 
és rápillantott Natasára. — Beszélnem kell önnel, grófné, 
— tette hozzá pillanatnyi hallgatás után. 

A grófné mélyen fölsóhajtott és lesütötte a szemét. 
— Rendelkezésére állok, — mondotta. 
Natasa tudta, hogy ki kell mennie, de nem tudta 

magát rászánni: úgy szorongatta valami a torkát, s tágra 
nyitott szemekkel egyenesen Andrej herczeg arczába 
nézett. 

„Most mindjárt? Ebben a pillanatban?.. . Nem, ez 
lehetetlen!" — gondolta magában. 

Andrej herczeg rápillantott és ez a pillantás meg
győzte őt arról, hogy nem tévedt. Igen, most mindjárt, 
még ebben a pillanatban el fog dőlni. 

— Menj csak Natasa, majd aztán hívlak, — szólott 
a grófné suttogva. 

Natasa ijedten kérő pillantást vetett Andrej her-
czegre és az anyjára és kiment. 

— Eljöttem, grófné, hogy megkérjem a leánya ke
zét, — mondotta Andrej herczeg. 

A grófné tüzvörös lett, de nem szólt semmit. 
— Az ön ké rése . . . — kezdte a grófné lassacskán. 

Andrej herceg hallgatott és a szeme közé nézett. — Az 
ön ké rése . . . (kissé zavarba jött) nagyon jól esik nekünk, 
é s . . . én készségesen beleegyezem, örülök. Az uram 
is . . . remélem . . . de végre is ö tőle magától függ . . . 
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— Neki ma^d akkor szólok róla, ha az önök bele
egyezése már megvan . . . vájjon rnegadják-e tehát? — 
kérdezte Andrej herczeg. 

— Igen, — felelt a grófné, kezet nyújtott neki, s az 
idegenkedés és a gyöngédség vegyes érzésével a homlo
kához szorította az ajkát, mikor a herczeg odahajolt a 
keze fölé. Ügy akarta szeretni őt, minth»a fia volna; de 
úgy érezte, hogy ő rá nézve mégis csak egy idegen és 
félelmes ember volt. • tV 

— Meg vagyok róla győződve, hogy 'az uram is 
beleegyezik, — szólott a grófné, — de . az ön atyja . . . 

— Az én apám, a kivel már közöltem a terveimet, 
beleegyezésének elengedhetetlen föltételéül azt szabta 
meg, hogy az esküvő egy évnél hamarabb ne legyen 
meg. Ezt önöknek is tudomásukra akartam hozni, — mon
dotta Andrej herczeg. 

— Igaz ugyan, hogy Natasa még fiatal, de — ilyen 
hosszú időre! 

— Másként nem lehetett, — szólott Andrej herczeg 
fölsóhajtva. 

— Majd beküldőm, — mondotta a grófné és kiment. 
„Istenem, irgalmazz nékünk", — ismételgette magá

ban, miközben a leányát kereste. Szonya azt mondta, 
hogy a hálószobában van. Natasa sápadtan és száraz 
szemekkel ott ült az ágyán, s miközben kereszteket 
hányva magára a szentképre bámult, valamit suttogott 
magában. 

Mikor az anyját megpillantotta, fölugrott és oda
rohant hozzá. 

— Nos, m a m a ? . . . Nos? 
— Eredj, eredj be hozzá. A kezedet kéri, — mon

dotta a grófné, mint Natasának tetszett, hidegen. . . — 
Menj . . . menj, — ismételte az anyja szomorúan és szem
rehányóan, tovasietö leánya után és mélyen fölsóhajtott. 

Natasa nem emlékezett rá, hogy' jutott be a fogadó
szobába. Mikor belépett az ajtón, s őt megpillantotta, 
megállt. „Lehetséges, hogy ez az idegen ember nekem 
most mindenemmé lett?" — kérdezte magától, s a kö
vetkező pillanatban meg is felelt rá: „Igen, mindenem: 



ö egymaga, most mindennél drágább nekem ezen a vi
lágon." Andrej herczeg lesütött szemekkel odajött hozzá. 

— Én attól a percztől fogva, hogy először láttam, 
megszerettem önt. Remélhetek-e hát? 

Rápillantott és Natasa arczkifejezésének komoly 
szenvedélyessége szinte megdöbbentette. Az arcza mint 
ha ezt mondta volna: minek ilyesmit kérdezni? Minek 
olyasmiben kételkedni, a mit lehetetlen nem tudni? Mi
nek beszélni, mikor az ember szavakkal úgy se tudja ki
fejezni azt, a mit érez." 

Közelebb ment hozzá és megállt. Andrej herczeg 
fogta a kezét és megcsókolta. 

— Szeret? 
— Igen, igen, — szólott Natasa szinte bosszúsan, 

hangosan felsóhajtott egyszer-kétszer, még többször, és 
sírva fakadt. 

— Mi az? Mi lelte? 
— Öh, olyan boldog vagyok, — felelt Natasa, a 

könnyein keresztül rámosolygott, közelebb hajolt hozzji, 
egy pillanatig habozott, mintha csak azon tűnődött volna, 
vájjon szabad-e, és megcsókolta őt. 

Andrej herczeg kezében tartotta a kezét, belenézett 
a szemébe, és nem találta meg a lelkében azt a szerel
met, a melyet eddig érzett iránta. Egyszerre megfordult 
valami a lelkében és nem volt meg benne az eddigi vá-, 
gyakozásnak költői és titokzatos bája; de helyette ott 
volt a szánalom az ö nőies és gyermekes gyöngesége 
iránt, félelem az ő odaadásától és hiszékenységétől, s 
annak a kötelességnek nehéz és egyúttal örömteljes tu
data, mely őt vele örökre összekapcsolta. De azért a 
valódi érzése, ha nem is volt oly derült és költői, de ko
molyabb és erőteljesebb, mint az elöbbeni. 

— Megmondotta-e a mamácska azt is, hogy az 
esküvő nem lehet előbb, mint egy év múlva? — kérdezte 
Andrej herczeg s még egyre a szemébe nézett. 

„Lehetséges, hogy én, az a gyermek-leányka 
(mindenki csak így beszélt rólam), — gondolta Natasa, 
— lehetséges, hogy én ettől a pillanattól kezdve feleség 
vagyok, egyenjogú társa ennek az idegen, kedves és okos 
embernek, a kit még az apám is tisztel? Csakugyan 



igaz volna ez? Hát csakugyan igaz, hogy most már nem 
lehet úgy tréfára venni az életet, most már nagy vagyok, 
s felelősséggel tartozom minden szavamért, minden cse
lekedetemért. Hjah, mit is kérdezett csak tőlem?" 

— Nem, — felelte, bár nem értette, hogy mit kér
dezett volt tőle Andrej herczeg. t 

— Bocsásson-meg nekem, — szólott Andrej her
czeg, — de ön' még olyan fiatal, én pedig már oly sokon 
mentem keresztül az életben. Rettegek önért, ö n még 
maga magát sem ösmeri. 

Natasa feszült figyelemmel hallgatta, iparkofván a 
szavait megérteni, de nem értette meg. 

— Bármily nehezemre fog is esni ez az esztendő, 
mely elodázza a boldogságomat, — folytatta Andrej her
czeg, — de ez alatt az idő alatt ön legalább próbára t,e-
heti magát Én csak arra kérem önt, hogy egy esztendő 
múlva alapítsa meg a boldogságomat, de e mellett ön 
teljesen szabad: a mi eljegyzésünk titokban marad, s ha 
ön esetleg arról győződnék meg, hogy nem szeret en
gem, vagy ha esetleg más i rán t . . . — mondotta Andrej 
herczeg természetellenes mosolylyal. 

— Miért mondja ezt nekem? — vágott közbe Na
tasa. — Hiszen tudja, hogy attól a naptól fogva, a mikor 
ön először jött Otradnoe-be, megszerettem, — felelt 
Natasa, erősen meg lévén győződve, hogy igazat mond. 

— Egy esztendő alatt, majd megösmeri magá t . . . 
— Egy egész esztendő! — szólalt meg egyszerre 

Natasa, csak most értvén meg, hogy az esküvő csak egy 
év múlva lehet meg. — De hát miért csak egy év múlva? 
. . . M i é r t ? . . . — Andrej herczeg megmagyarázta neki 
ennek a halasztásnak az okát. Natasa nem hallgatott rá. 

— És nem lehet másként? — kérdezte. Andrej her
czeg nem felelt semmit, de le volt olvasható az arczá
rói, hogy ezt az elhatározást lehetetlen megváltoztatni. 

— Ez rettenetes! Nem, ez rettenetes, rettenetes! — 
kiáltott föl Natasa egyszerre és megint sírva fakadt. — 
Én meghalok, ha egy évig kell várnom: ez lehetetlen, ez 
rettenetes. — Belenézett a vőlegénye arczába, s meg
látta rajt' a részvét és az álmélkodás kifejezését. 
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— Nem, nem, kész vagyok mindenre, — szólott 
egyszerre s abbahagyta a sírást, — olyan boldog vagyok! 

Az apja és az anyja beléptek a szobába és meg
áldották a vőlegényt és menyasszonyát. Ettől a naptól 
kezdve Andrej herczeg mint vőlegény járt Rosztovék 
házába. 

XXIV. 

Formaszerü eljegyzés nem volt, és így Bolkonszkij 
és Natasa mátkaságáról senki se tudott semmit; Andrej 
herczeg ragaszkodott ehhez. Azt mondta, hogy miután 
a halasztásnak ő az oka, ennek teljes súlyát is neki kell 
viselnie. Azt mondta, hogy ő a szavával örök időkre le
kötötte magát, de nem akarja azt, hogy Natasa is le 
legyen kötve, s így neki teljes szabadságot ad. Ha félév 
alatt esetleg úgy találja érezni, hogy nem szereti őt, teljes 
joga lesz hozzá, hogy visszalépjen. Nagyon természetes, 
hogy sem a szülők, se Natasa hallani sem akartak erről; 
de Andrej herczeg ragaszkodott a magáéhoz. Andrej her-' 
czeg naponta ott volt Rosztovéknál, de Natasával szem
ben nem viselkedett úgy, mint a vőlegény szokott: ma
gázta s csak a kezét csókolgatta. Andrej herczeg és 
Natasa közt. a mátkaság első napjától kezdve valami, az 
addigitól egészen eltérő, benső és egyszerű viszony fej
lődött ki. Mintha mindeddig nem is ösmerték vclna egy
mást. Mind a ketten szerették emlegetni, hogy hogy' néz
tek egymásra, a mikor még sehogyan se voltak; most 
mind a ketten egészen más lényeknek érezték magukat: 
akkor alakoskodók voltak, most pedig egyszerűek és 
őszinték. Eleinte valamelyes feszességet éreztek a csa
ládban az Andrej herczeggel való érintkezésben: valami 
teljesen idegen világból való embernek látszott előttük, 
és Natasa hosszú időn át próbálta hozzászoktatni a há
ziakat Andrej herczeghez, és büszkeséggel eltelve bizto
sította valamennyiüket, hogy az csak úgy látszik, mintha 
valami különös ember volna, de valójában csak olyan, 
mint bárki más, és hogy ö sem fél tőle, s nem is kell 
félni tőle senkinek. Pár nap alatt teljesen megszokták őt 
a családban, s az ő jelenlétében is folytatták szokott élet-
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módjukai, a melyben ő is résztvett. A grófial tudott be
szélni a gazdaságról, a grófnéval és Natasával a ruhák
ról, és Szonyával az emlékkönyvekről és a kanavászról. 
Olykor egymás között és Andrej herczeg jelenlétében is 
el-elcsodálkoztak rajta, hogy hogy' is történt mindez, 
s hogy milyen nyilvánvalóak voltak az egésznek az elő
jelei: Andrej herczeg látogatása Otradnoe-ban, az ő P é - ' 
tervárra jövetelük, Natasa és Andrej herczeg egymáshoz 
való közeledése, melyet a dada már Andrej herczeg első 
ottléte alkalmával észrevett, azután 1805-ben Andrej és 
Nikolaj összetűzése, s ezenkívül a történteknek sok más 
olyan előjele is akadt, a mi a házbelieknek feltűnt. 

Az egész házban az a poétikus unalom és hallgatag
ság honolt, mely a vőlegény és a menyasszony jelen
létével rendesen együtt szokott járni. Sokszor, a mikor 
úgy együtt üldögéltek, hallgattak valamennyien. Olykor 
a többiek fölkeltek és kimentek, s a vőlegény és meny
asszony egyedül maradván, csak hallgatott tovább. Jö
vendő életükről csak nagy ritkán beszéltek. Andrej her
czeg félt és restéit erről beszélni. Natasa ebben az érzés
ben is osztozott vele, úgy, mint minden egyéb érzésében 
is, a melyekre mindig legott rájött. Natasa egy ízben 
el kezdett a fia után kérdezősködni. Andrej herczeg el
pirult, a mi az utóbbi időben sűrűn megesett vele, s a 
mi Natasának különösen tetszett, és azt mondotta, hogy 
a fia nem fog velük lakni. 

— Miért? — kérdezte Natasa ijedten. 
— Nem vehetem el őt a nagyapjától, aztán m e g . . . 
— Pedig hogy' tudnám szeretni! — mondotta 

Natasa, nyomban eltalálván a gondolatát; — de tudom, 
azt akarja, hogy ne legyen alkalmam rá, hogy magát és 
engem vádolhassanak. 

Az öreg gróf olykor odament Andrej herczeghez, 
megcsókolta őt s tanácsot kért tőle Petya nevelése vagy 
Nikolaj szolgálata iránt. Az öreg grófné fölsóhajtott, a 
mikor reájuk nézett. Szonya minden pillanatban attól tar
tott, hogy terhükre van, s még olyankor is iparkodott 
ürügyet találni, hogy őket egyedül hagyja, a mikor semmi 
szükség se volt rá. Mikor Andrej herczeg beszélt (nagyon 
szépen tudott elbeszélni), Natasa büszkén hallgatta: 



HÁBORÚ ÉS BÉKE 97 

mikor meg ő beszélt, rémülettel és örömmel látta, hogy 
Andrej herczeg figyelemmel és fürkészőleg néz rá. Ál
mélkodva kérdezte magában: „Vájjon mit keres bennem? 
Valami után kutat bennem a tekintetével? Mi lesz, ha 
nincs meg bennem az, a mit ezzel a tekintettel keres?" 
Olykor eszeveszett jó kedve kerekedett s ilyenkor külö
nösen szerette hallani és látni Andrej herczeg nevetését. 
Andrej herczeg ritkán nevetett, de a mikor nevetett, tel
jesen átengedte magát a nevetésnek, mely után Natasa 
mindannyiszor még közelebb érezte magát hozzá. Natasa 
teljesen boldog lett volna, ha nem ijedt volna meg a kü
szöbönálló és mindinkább közeledő elválás gondolatától, 
a melytől Andrej herczeg is elsápadt és fázott, ha csak 
rá is gondolt. 

Pétervárról való elutazása előestéjén Andrej her
czeg elvitte magával Pierre-t, a ki az óta az emlékezetes 
bál óta nem volt Rosztovéknál. Pierre zavartnak és szó-
rakozottnak látszott. A mamával beszélgetett. Natasa 
Szonyával a sakkasztal mellett ült, s ezzel akarta Andrej 
herczeget magához csábítani, a ki oda is lépett hozzájuk. • 

— ön ugy-e rég ösmeri már Bezuchijt? — kérdezte 
Andrej Natasától. — Szereti? 

— Igen, derék ember, de nagyon furcsa. 
És Natasa, mint mindig, a mikor Pierreről beszélt, 

mindenféle adomákat mesélt Pierre szórakozottságáról, 
adomákat, a melyek bizony olykor költöttek voltak. 

— Tudja, beavattam őt a titkunkba, — mondotta 
Andrej herczeg. — Gyerekkora óta ösmerem. Arany 
szíve van. Arra kérem, Natalie, — mondotta egyszerre 
egészen komolyan; — én most elmegyek, tudja Isten, 
mi minden adhatja elő magát. Lehet, hogy ön kiszeret 
b e l ő . . . No hiszen tudom, hogy erről nem kellene be
szélnem. Csak azt az egyet, — bármi történjék is önnel, 
mialatt én távol vagyok . . . 

— Ugyan már mi történhetnék? 
— Akármilyen fájdalma legyen is, — folytatta 

Andrej herczeg, — csak arra kérem, mlle Sophie, bármi 
történjék is, csakis ő hozzá forduljanak tanácsért és se
gítségért. Lehet, hogy ő a legfurcsább és legszórakozot-
tabb ember, de tiszta aranyszívű ember is egyúttal. 

Tolsztoj : Háború és béke. U. 1 
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Sem az apja, sem az anyja, se Szonya, sőt még 
maga Andrej herczeg se láthatta előre, hogy' fog hatni 
Natasára a vőlegényétől való elválás. Natasa ezen a na
pon kipirult arczczal, száraz szemekkel, izgatottan járt
kelt az egész' házban, s a leghaszontalanabb dolgokká) 
foglalkozott, mintha csak fogalma se lett volna arról, 
mi vár rá. Még akkor sem sírt, mikor Andrej herczeg, 
tőle búcsúzván, utolszor megcsókolta a kezét. 

— Ne menjen el! — csak ennyit mondott neki, de 
olyan hangon, mely arra indította őt, hogy még egyszer 
megfontolja, vájjon csakugyan nem kellene-e itthon ma
radnia, s melyre még azután is jó sokáig visszaemléke
zett. Mikor már elment, Natasa még akkor se sírt: de pár 
napon keresztül minden sírás nélkül ott ült a szobájában, 
nem érdeklődött semmi iránt sem, s olykor felsóhajtott: 
„Minek is ment el!" 

De két héttel a vőlegénye elutazása után a környe
zetére nézve épp oly váratlanul, lelki betegségéből egy
szerre fölocsudott, egészen olyan lett, mint annakelőtte 
volt, csak a lelki arczulata változott meg, mint a hogy' 
a gyermekek is egészen megváltozott arczczal kelnek 
föl az ágyból valami hosszadalmas betegség után. 

XXV. 

Bolkonszkij Andrejevics Nikolaj herczeg egész
sége és természete az utolsó évben, a fia elutazása óta, 
nagyon hanyatlott és változott. Még ingerlékenyebb lett, 
mint volt annakelőtte, s teljesen indokolatlan haragjá
nak a rohamai legnagyobbrészt Marja herczegnőnek 
szakadtak a nyakába. Mintha csak szándékosan kike
reste volna a legérzékenyebb gyöngéit, hogy lelkileg mi
nél kegyetlenebbül gyötörhesse őt. Marja herczegnőnek 
mindössze két szenvedélye, s így két öröme volt. Niko-
luska, az unokaöcscse, és a vallás, s mind a kettő ked-
vencz tárgya volt az apja kirohanásainak és gúnyolódá
sának. Bármiről beszéltek légyen is, az öreg ráterelte a 
szót a vén leányok vakbuzgóságára vagy a gyerekek 
elkényeztetésére és elrontására. — „ ö belőle is (Niko-
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lenykából) éppen olyan vén leányt szeretnél faragni, 
mint a milyen te vagy; de hiába: Andrej herczegnek 
fiúra van szüksége, és nem leányra", — mondotta. Vagy 
pedig m-lle Bourienne-hez fordulva, megkérdezte tőle, 
vájjon hogy' tetszenek neki a mi pópáink és ázeníké-
pelnk, s gúnyt űzött belőlük . . . 

ö szüntelenül azon volt, hogy Marja herczegnöt 
minél érzékenyebben sértegesse, de a leányának még 
csak megerőltetésébe se került, hogy neki mindezt meg
bocsássa. Vájjon vétkezhetett-e ellene, vájjon lehetett-e 
vele szemben igazságtalan az apja, a ki, — s ezt bizto
san tudta, — mégis csak szereti őt? De meg mi is az az 
igazságosság? Marja herczegnő soha sem gondolkodott 
ezen a büszke szón: „igazságosság". Az emberiség leg-
szövevényesebb törvényei ö előtte csak egyetlen egy 
tiszta, egyszerű és világos törvényben összpontosultak, 
— a szeretet és az önfeláldozás törvényében, a melyre 
az tanított bennünket, a ki szeretettel szenvedett az em
beriségért s a ki maga volt az — Isten. Mit törődött 5 
más emberek igazságosságával vagy igazságtalanságá
val, ö szükségét érezte annak, hogy szenvedjen és sze- ' 
ressen s azt meg is cselekedte. 

Télen megjött Liszyja Qoryba Andrej herczeg, víg 
volt, szelíd és gyöngéd, a minőnek már rég nem látta 
öt Marja herczegnő. Érezte, hogy történt vele valami, 
de azért Andrej herczeg a szerelméről egy szóval se tett 
említést Marja herczegnő előtt. Elutazása előtt Andrej 
herczeg hosszasan beszélgetett valamiről az apjával, s 
Marja herczegnőnek feltűnt, hogy az elutazás előtt nem 
voltak egymással megelégedve. 

Kevéssel Andrej herczeg elutazása után, Marja her
czegnő Liszyja Qoryból írt Pétervárra a barátnőjének, 
Karagina Julie-nek a kit ábrándjaiban, mint a leányok 
szokták, a bátyjának szánt, s a ki akkoriban a bátyja 
halála alkalmából, a kit Törökországban megöltek, mély 
gyászban volt. 

„Nyilvánvaló, hogy a keserűség valamennyiünknek 
közös sorsa, kedves és szeretett barátnőm, Julié. 

„Az ön vesztesége olyan rettenetes, hogy nem is 
tudom magamnak másként megmagyarázni, mint úgy, 
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hogy az Isten, az ő különös kegyelméből és ön iránt 
való szeretetéből, próbára akarja tenni önt és az ön ki
tűnő édesanyját, óh, kedves barátnőm, a vallás, és 
egyesegyedül a vallás képes arra, hogy bennünket, 
nem mondom, hogy megvigasztaljon, de a kétségbe
eséstől megmentsen; egyedül a vallás magyarázhatja 
meg nekünk azt, a mit az ő segítsége nélkül nem érthet 
meg az ember: hogy mért van az, hogy a jó, magasztos 
lelkű lényeket, a kik meg tudják találni az életben a bol
dogságot, s a kik nemcsak hogy nem ártanak senkinek, 
de ellenkezőleg, feltétlenül szükségesek másoknak a 
boldogságához, — az Isten magához szólítja, a rosszak, 
haszontalanok és ártalmasak pedig, a kik maguknak is, 
másoknak is csak terhére vannak, életben maradnak. 
Az első halál, a melyet láttam, s a melyet soha se fo
gok elfelejteni, — kedves kis sógornőm halála — az is 
ilyen hatást tett rám. Éppen úgy, a mint ön most azt 
kérdezi a sorstól, miért kellett meghalni az ön derék 
bátyjának, éppen úgy kérdeztem én is, miért kellett meg
halni ennek az angyalnak, — Lizának, a ki nemcsak 
hogy soha semmi rosszat se tett senkivel, de a kinek 
soha sem voltak más, csak a legtisztább gondola
tai. És hogy' vagyok vele most, kedves barátnőm? íme, 
azóta öt esztendő telt el, s én az én semmitmondó 
eszemmel immár tisztán kezdem látni, hogy miért kellett 
neki meghalnia, s hogy mért volt ez a halál csak a Te
remtő végtelen kegyelmének a kifejezése, a kinek min
den cselekedete, bármily kevéssé értjük is meg őket, a 
legtöbbször csak annak a határtalan szeretetnek a 
megnyilatkozása, a melylyel ő a teremtményei iránt vi
seltetik. Gyakran elgondolom, nem lehetetlen, hogy ő 
sokkal angyalibb és ártatlanabb lény volt, semhogy lett 
volna ereje hozzá, hogy az anya kötelességének mind 
eleget tegyen. Mint fiatal asszony minden gáncs nélkül 
való volt: lehet, hogy anyának nem lett volna olyan, 
így ő nemcsak hogy a legtisztább szánalmat és a leg-
szeplőtelenebb emléket hagyta hátra bennünk és különö
sen Andrej herczegben, de ott fönn alkalmasint megkapta 
azt a helyet, a melyre én a magam számára nem is me
rek számítani. De öt magát nem is nézve, ez a korai 
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és rettenetes halál, minden szomorúsága mellett is a le
hető legjótékonyabb hatással volt reám és bátyámra. 
Akkor, a veszteség pillanatában nem támadhattak 
föl bennem ezek a gondolatok; akkor elszörnyü-
ködve űztem volna el őket magamtól, most pedig olyan 
világosnak és kétségtelennek látszik előttem mindez. 
Mindezt csak azért írom önnek, kedves barátnőm, hogy 
meggyőzzem önt arról az evangéliomi igazságról, mely 
nekem életelvemmé lett: egyetlen haja szála se görbül 
meg az embernek, az 0 akarata nélkül. Az ü akaratát 
pedig egyedül és kizárólag az irántunk való határtalan 
szeretet vezérli, és így minden, a mi velünk történik, 
csak a mi javunkra szolgál, ön azt kérdi tőlem, vájjon 
a jövő telet Moszkvában töltjük-e? Bármennyire szeret
ném is önt látni, ezt azért még se hiszem, de nem is óhaj
tom. Es csodálkozni fog, ha azt mondom, hogy ennek az 
oka: Bonaparte. Az apám egészsége ugyanis szemlá
tomást gyengül; nem tűr ellentmondást és mind ingerlé
kenyebbé válik. Ez az ingerlékenység, a mint tudja, első 
sorban politikai dolgokra vonatkozik. Nem tudja elvi
selni azt a gondolatot, hogy Bonaparte, Európa minden . 
uralkodójával és különösen a mienkkel, Nagy Jekaterina 
unokájával szakasztott úgy tárgyal, mintha velük egyen
rangú volna! A mint tudja, én teljesen közönyös vagyok 
a politikai kérdések iránt, de azért az apám szavaiból és 
Ivánovics Mihaillal folytatott beszélgetéseiből mindenről 
tudok, a mi a világon történik, és különösen mind azok
ról a tiszteletadásokról, a melyekben Bonapartét részesí
tik, a kit úgy látszik, az egész föld kerekségén egyedül 
csak Liszyja Qoryban nem ismertek el sem nagy em
bernek, se pedig különösen a francziák császárjának. S 
az én apám ezt nem tudja elviselni. Nekem úgy tetszik, 
hogy apám, első sorban politikai meggyőződése kö
vetkeztében, de meg azért is, mert előre látja azokat 
az összeütközéseket, melyeket az a szokása vonna maga 
után, hogy a véleményét minden tartózkodás nélkül ki
mondja, nem szívesen beszél a Moszkvába való utazás
ról. Mindazt, a mit a gyógyítása révén nyer, elveszti 
azoknak a Bonapartéról való vitatkozásoknak a követ
keztében, a melyek szinte elkerülhetetlenek. De a kér-
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dés mindenesetre hamarosan el fog dőlni. A mi családi 
életünk csak úgy folyik tovább, mint eddig, azzal a kü
lönbséggel, hogy a bátyám, Andrej nincs itthon, ü , mint 
már írtam is, az utóbbi időben nagyon megváltozott. 
Nagy fájdalma után, csak ebben az évben szedte össze 
magát valamelyest. Olyanná lett megint, a milyennek 
gyermekkorában ismertem: jóságos, gyöngéd és olyan 
aranyszívű, hogy párját ritkítja. A mint látom, rájött, 
hogy az élete még korán sincs befejezve. De e mellett 
a lelki átalakulás mellett, testileg nagyon elgyengült. So
ványabb, idegesebb lett, mint annakelőtte volt. Aggó
dom érte s csak örülök, hogy végre rászánta magát erre 
a külföldi utazásra, melyet az orvosok már régóta aján
lottak neki. Remélem, ez majd helyrehozza, ön azt 
írja nekem, hogy Péterváron úgy beszélnek róla, mint a 
legműveltebb, legokosabb és legtevékenyebb fiatal em
berek egyikéről. Bocsássa meg ezt a rokoni hiúságot, de 
ebben én soha sem is kételkedtem. Lehetetlen azt a sok 
jót mind fölsorolni, a mit itt a parasztjaitól kezdve a cse
lédjeiig, mindenki \ cl tett. Pétervárra menve is csak azt 
tette, a mit kellett. Csodálkozom azon, hogy Pétervárról 
egyáltalában hogy' jutnak el hírek Moszkvába, de külö
nösen az olyan hazug hírek, mint az, a melyet ön is 
érint, s a mely szerint a bátyám állítólag feleségül veszi 
a kis Rosztovát. Én nem hiszem, hogy Andrej bármikor 
bárkit is feleségül venne, de különösen Rosztovát nem. 
Még pedig azért: mert először is tudom, hogy bár rit
kán beszél elhunyt feleségéről, de azért ennek a veszte
ségnek a szomorúsága sokkal mélyebb gyökeret vert a 
szívében, semhogy valamikor is rászánná magát arra, 
hogy ennek a mi kis angyalunknak, az ő helyébe mosto
hát adjon. Másodszor pedig azért, mert a mennyire én 
tudom, ez a kis leány nem tartozik a nőknek abba a cso
portjába, a kik Andrej herczeg tetszését megnyerhetik. 
Nem hiszem, hogy Andrej herczeg őt választaná felesé
gének, s nyíltan kimondom, nem is igen szeretném. No 
de nagyon is sokat firkálok már, sietek befejezni a máso
dik ívet. Isten áldja meg, kedves barátnőm; tartsa meg 
önt az Isten szent és hatalmas oltalma alatt. Az én ked
ves barátnőm, m-lle Bourienne csókoltatja. Mari/' 
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XXVI. 
Nyár derekán Marja herczegnő Svájczból teljesen 

váratlanul levelet kapott Andrej herczegtől, a mely
ben egy furcsa és váratlan újságot közölt vele. Andrej 
herczeg elmondta neki Rosztovával történt eljegyzését. 
Az egész levél tele volt a menyasszonya iránt való sze
relmes elragadtatással, s a huga iránt való gyöngéd sze
retettel és bizalommal. Azt írta, hogy soha még úgy 
nem szeretett, mint most s hogy csak most értette és 
ismerte meg az életet; arra kérte a húgát, bocsássa meg 
neki, hogy legutóbb, mikor Lyszyja Qory-ban járt, nem 
szólt neki semmit a terveiről, bárha az apjával beszélt is 
róluk. Nem szólt pedig azért, mert Marja herczegnő el
kezdte volna kérni az apját, hogy adja meg a beleegye
zését, és a nélkül, hogy czélt ért volna, csak felbőszítette 
volna őt és magára zúdította volna haragjának egész sú
lyát. „Egyébiránt, — írta tovább, — akkor még nem 
volt a dolog olyan véglegesen elhatározva, mint most. 
Akkor az apám egy esztendei határidőt tűzött ki nekem, 
s ime már hat hónap, a határidő felé letelt, s én még szi
lárdabban ragaszkodom az elhatározásomhoz, mint va
laha. Ha az orvosok nem tartóztatnának itt ezen a für
dőhelyen, már magam is Oroszországban volnék, de így 
még vagy három hónappal el kell halasztanom hazaté
résemet. Ismersz engem és ismered az apámhoz való 
viszonyomat. Nekem semmi sem kell tőle, én független 
voltam mindig s az is maradok, de az akaratával szem
behelyezkedni, a haragjára rászolgálni, mikor lehet, hogy 
már olyan rövid ideje van hátra a mi körünkben, ez bol
dogságomnak a felét tönkretenné. Neki is írok most 
ugyanebben a tárgyban és kérlek, légy szíves és a kellő 
pillanatot kilesve, add át neki a levelemet és értesíts, 
hogy'_ fogja fel a dolgot, s lehet-e reményem arra, hogy 
a kitűzött időt három hónappal megrövidítse''. 

Hosszú habozás, ingadozás és imádkozás után, 
Marja herczegnő végre átadta az apjának a levelet. Más
nap az öreg herczeg egészen nyugodtan így szólt hozzá: 

— Írd meg a bátyádnak, várja be, míg meghalok... 
Nem tart már soká. — hamarosan fölmentem. 
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A herczegnő akart valamit felelni, de az apja nem 
engedte szóhoz jutni, s mind emeltebb hangon folytatta: 

— Nősülj, nősülj le lkem.. . Gyönyörű kis rokon
s á g ! . . . Okos emberek, hm? Gazdagok, hm? Igen. J6 
kis mostohája lesz Nikoluskának! Írd meg neki, hogy 
csak nősüljön meg akár holnap. Nikoluskának az lesz a 
mostohája, én meg majd elveszem Bourienne-t!. . . Ha-
ha-ha, hogy ő se maradjon mostoha nélkül! Csak azt az 
egyet mondom, hogy az én házamban többé vászoncse
lédre nincs szükség; ám nősüljön meg, de éljen magá
nak. Lehet, hogy tán te is átköltözöl hozzá? — fordult 
oda Marja herczegnőhöz: — Isten hírével, csak kifelé, 
kifelé,... kifelé,. . . 

Ez után a heves jelenet után a herczeg egyetlen 
egyszer se beszélt többé erről a dologról. De a fia kislel-
küsége felett érzett titkos bosszúság az apa és a leánya 
közt való viszonyban is kifejezésre jutott. A gúnyolódás 
eddigi ürügyeihez egy újabb járult — a mostohákra vo
natkozó czélzások, és a m-elle Bourienne iránt való sze
retetreméltóság. 

— Miért is ne venném őt feleségül? — mondogatta 
a leányának. — Pompás herczegné lesz belőle! S az 
utóbbi időben legnagyobb meglepetésére és megütkö
zésére Marja herczegnő azt vette észre, hogy az apja 
csakugyan mind jobban elkezdett közeledni a franczia 
leányhoz. Marja herczegnő megírta a bátyjának, hogy az 
apja hogy' fogadta a levelét; de megnyugtatta őt azzal, 
hogy reményt nyújtott neki arra, hogy mégis csak sike
rülni fog az apját ezzel a gondolattal kibékíteni. 

Nikoluska és a nevelése, a bátyja, Andrej, és a val
lás voltak Marja herczegnő egyedüli örömei és vigaszta
lásai; de ezenkívül, miután minden embernek a maga 
személyére vonatkozó reményekre is szüksége van, 
Marja herczegnőnek is volt a lelke fenekén egy titkon 
ápolt reménye és ábrándja, mely életének a legfőbb meg
nyugvása volt. Ezt a megnyugtató ábrándot és remény
séget az istenes emberek — a jurodivij-ek és a zarándo
kok adták meg neki, a kik az apja tudtán kívül, titokban 
el-ellátogattak hozzá. Minél többet élt Marja herczegnő, 
s minél többet tapasztalt az életben, annál inkább cso-
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dálkozott az emberek rövidlátásán, a kik a gyönyörűsé
get és a boldogságot hajszolják itt a földön, a kik dolgoz
nak, szenvednek, küzdenek és rosszat cselekszenek egy
mással csak azért, hogy ezt a lehetetlen, képzelt és bű
nös boldogságot elérjék. Andrej herczeg szerette a fele
ségét, a ki meghalt; de ez neki nem volt elég, most össze 
akarja kapcsolni a sorsát egy másik növel. Az apja meg 
nem akar ebbe beleegyezni, mert előkelőbb és gazda
gabb feleséget kívánna Andrej herczeg számára. S az 
emberek valamennyien küzdenek, szenvednek, gyötrik 
magukat és rontják a lelküket, örök életre hivatott lel
küket, hogy elérjenek valami olyan gyönyörűséget, mely 
alig tart tovább egy pillanatnál. És nem csak hogy ezt 
mi magunk is tudjuk, — de Krisztus, Istennek a fia is le
szállt a földre és elmondta nékünk, hogy ez az élet csak 
pillanatnyi élet, csak megpróbáltatás, de mi azért mégis 
mind ragaszkodunk hozzá s azt hiszszük, hogy föltalál
juk benne a boldogságot. „Hogy' van az, hogy ezt nem 
értette meg senki?" — gondolta magában Marja her-. 
czegnö. — „Senki, ezeket a lenézett embereket kivéve, a 
kik tarisznyájukkal a vállukon, a hátsó kapun sompo
lyognak be hozzám, mert attól tartanak, hogy a herczeg 
szeme elé találnak kerülni, de ezt sem azért, mintha ma
gukat akarnák kímélni, hanem azért, nehogy őt bűnbe 
sodorják. Elhagyni családot, hazát, a világi gyönyörök 
minden gondját csak azért, hogy mindentől függetlenül, 
kenderből készült rongyokba öltözve, idegen név alatt 
járjanak egyik helyről a másikra, s hogy senkivel rosz-
szat nem cselekedve, imádkozzanak úgy azokért, a kik 
üldözik, mint azokért, a kik támogatják őket: ennél ma
gasztosabb igazságot és életet el se lehet képzelni itt 
ezen a földön!" 

Volt köztük egy Fedoszjuska nevű, ötveneszten
dős, alacsonytermetű, csöndes és ragyás zarándoknö, 
a ki mezítelen lábain bilincsekkel már több mint har-
mincz esztendő óta járta a világot. Ezt Marja herczegnő 
különösen szerette. Egyszer, mikor Fedoszjuska a sötét 
szobában, egyetlen kis lámpa gyér világosságánál me
sélgetett az életéről, Marja herczegnőt egyszerre olyan 
erővel kapta meg az a gondolat, hogy Fedoszjuska az 
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egyetlen, a ki az élet helyes útját eltalálta, hogy ó maga 
is elhatározta, hogy a zarándoklásra adja a fejet. Mikor 
Fedoszjuska elment aludni, Marja herczegnő még sokáig 
gondolkodott ezen, és végre elhatározta, hogy — bár
mily furcsa légyen is ez, — neki is el kell mennie zarán
dokolni. Szándékát csak egy baráttal, Akinfia-atyával 
közölte, a ki helyeselte a szándékát. Az alatt az ürügy 
alatt, hogy egy zarándoknőnek fogja ajándékozni, Maria 
herczegnő szerzett magának egy teljes zarándok-öltö
zetet: inget, háncs-czipőt, kaftánt és fekete kendőt. És 
sokszor, mikor a szent szekrényhez odalépett, elkezdett 
tűnődni, vájjon nem érkezett-e el még az ideje annak, 
hogy a szándékát megvalósítsa. 

Nem egyszer, nykor a zarándokasszonyok elbeszé
léseit hallgatta, reájok nézve gépies, de ő rá nézve mély 
igazságokkal teli szavaikon annyira fölbuzdult, hogy már 
néhányszor kész lett volna otthagyni mindent és meg
szökni hazulról. Képzeletben már ott látta magát Fe-
doszjuskával, a mint darócz-ingbe öltözve, bottal a kezé
ben és iszákkal a vállán ballag a poros országúton, s 
irigység, emberi szerelem és vágyak nélkül megy egyik 
szenttől a másikhoz, és végre eljut oda, a hol nincsen se 
szomorúság, se sóhajtozás, hanem csupa öröm és bol
dogság. 

„Elmegyek az egyik helyre és imádkozom; ha nem 
tudom megszokni, megszeretni, — megyek tovább. És 
megyek mindaddig, míg meg nem rogynak a lábaim, s 
akkor lefekszem, meghalok valahol, s végre is eljutok 
abba a csöndes, örök révbe, a hol nincsen se szomorú
ság, se sóhajtozás!" . . . — gondolta Marja herczegnő. 

De később, mikor megint meglátta az apját és kü
lönösen a kis Kokó-t, megingott az elhatározása, csön
desen elkezdett sírni és érezte, hogy milyen nagy az ő 
bűne: mert jobban szereti az apját s a kis unokaöcscsét, 
mint az Istent. 



NEGYEDIK RÉSZ. 

I. 

A bibliai hagyomány azt mondja, hogy a bűnbe
esésig a munka hiánya, a tétlenség volt az elsó ember 
boldogságának a föltétele. A tétlenség szeretete a bünbe-
esett emberben is ugyanaz maradt, de azért az átok súlya 
még egyre nyomja az embert, nemcsak azért, hogy ar-
czunk verejtékével kell a kenyerünket megkeresnünk 
hanem azért is, mert erkölcsi alkotásunknál fogva kép-, 
telének vagyunk tétlenek és nyugodtak lenni. Egy titkos 
hang állandóan azt súgja nekünk, hogy bűnhődnünk kell. 
azért, ha tétlenek vagyunk. Ha tudna az ember valami 
olyan állapotot találni, a melyben a tétlensége mellett is 
hasznosnak s a kötelességét teljesítőnek érezhetné ma
gát, ezzel megtalálta volna az ősi boldogságnak egy ré
szét. És a kötelező és nem kifogásolható tétlenségnek ezt 
az állapotát az embereknek egy egész osztálya, a kato
nák osztálya csakugyan élvezi. S ebben a kötelező és 
nem kifogásolható tétlenségben volt és lesz mindenkor 
a katonai szolgálatnak legfőbb vonzóereje. 

Ezt a boldogságot Rosztov Nikolaj 1807 után, a mi-, 
kor a pavlogradi ezredben tovább szolgálván, annak a 
századnak a parancsnokává lett, a melyet Deniszovtól 
vett át, teljes mértékben élvezte. 

Rosztov, bár kissé durva, de jó fiúvá fejlődött, a kit 
moszkvai ösmerősei ugyan rosszmodorú embernek tar-
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tottak volna, de a kit a bajtársai meg az alárendeltjei 
és fölebbvalói egyaránt szerettek és tiszteltek, s a ki 
az életével teljesen meg volt elégedve. Az utóbbi időben, 
különösen 1809-ben mind gyakrabban találkozott az 
anyja leveleiben arra vonatkozó panaszokkal, hogy ott
hon a dolgok mind ziláltabban mennek, s hogy ideje 
volna immár, hogy hazatérjen s öreg szüleit megörven
deztesse és megnyugtassa. 

Nikolaj, mikor ezeket a leveleket olvasta, szinte 
megrémült, hogy ki akarják öt ragadni abból a körből, 
a melyben a világi zűrzavaroktól magát gondosan elsán-
czolva, olyan csöndben és békességben élt. Érezte, hogy 
előbb-utóbb megint csak magára kell majd vennie annak 
az életnek az igáját, mely zilált pénzügyekkel, ezek ren
dezésével, elszámolásokkal, patvarkodásokkal és áskáló-
dásokkal van tele, s a melyben megint előkerülnek az 
összeköttetések, a társaság, Szonya szerelme s neki tett 
Ígérete. Ez mind rettenetesen nehéz és zavaros állapot 
volt, s ö hideg* és klasszikus franczia levelekkel felelt az 
anyjának, a melyek mind „kedves anyám"-mal kezdőd
tek és „engedelmes fiá"-val végződtek, arról azonban, 
hogy mikor szándékozik hazautazni, mélységesen hall
gatott. 1810-ben levelet kapott a szüleitől, a melyben ér
tesítették őt Natasának Bolkonszkij-val történt eljegyzé
séről, úgyszintén arról is, hogy az esküvőt csak egy esz
tendő múlva tarthatják meg, mert az öreg herczeg nem 
hajlandó a házasságba beleegyezni. Ez a levél bántotta 
és elkeserítette Nikolajt. Először is sajnálta elveszteni a 
házból Natasát, a kit az egész családból legjobban szere
tett; másodszor pedig, a maga huszáros szempontjából 
sajnálta, hogy nem volt otthon ennél az esetnél, mert meg
mutatta volna ennek a Bolkonszkijnak, hogy a vele való 
rokonság éppenséggel nem valami olyan rendkívül nagy 
tisztesség, és ha csakugyan szereti Natasát, hát hó
bortos apjának a hozzájárulása nélkül is szépen el lehetett 
volna. Egy pillanatig habozott, ne kérjen-e szabadságot, 
hogy Natasát mint menyasszonyt láthassa, de közbejöt
tek a hadgyakorlatok, aggályai támadtak Szonya és az 
otthoni zűrzavarok miatt, és Nikolaj megint csak lemon
dott róla. De ugyanannak az évnek a tavaszán kapott 
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egy levelet az anyjától, a ki az apja tudtán kívül írt neki, 
s ez a levél meggyőzte róla, hogy mégis csak haza kell 
mennie. Azt írta neki az anyja, hogy ha nem jön haza és 
nem lát hozzá az állapotok rendezéséhez, az egész birtok 
dobra kerül és koldusbotra jutnak valamennyien. A gróf 
annyira gyönge, annyira Mityenkára bízza magát, olyan 
jó, és annyira csalják mindenfelöl, hogy mind rosszabbul 
és rosszabbul mennek a dolgok. „Az Isten szerelmére 
kérlek, jöjj azonnal, ha nem akarsz engem és egész csa
ládodat szerencsétlenné tenni", — írta a grófné. 

Ez a levél hatott Nikolajra. Megvolt benne az az 
egészséges, egyszerű, józan ész, mely megmutatta, mit 
kell tennie. 

Most mennie kellett, ha nem is véglegesen, de leg
alább szabadságra. Hogy miért kellett mennie, azt nem 
tudta; de mikor ebéd után kialudta magát, megnyergel
tette Mars nevű rettentően rossz természetű és régóta 
nem használt szürkéjét, s mikor estefelé izzadt lován ha
zaérkezett, kijelentette Lavruskának (Deniszovtól a le
gényét is átvette Rosztov) és estére nála összeverődött 
bajtársainak, hogy szabadságot kér és elutazik haza. Bár
mily nehéz és furcsa volt is elgondolnia, hogy most el
megy, és nem fogja megtudni (a mi pedig nagyon érde-
kelte) vájjon előléptetik-e századossá, vagy pedig az 
utolsó hadgyakorlatok révén megkapja az Anna-rendet^ 
bármilyen furcsa volt is elgondolnia, hogy elmegy a nél
kül, hogy Qoluchovszkij grófnak eladta volna azt a há
rom világos pejt, a melyre a lengyel gróf már rég alku
dott, s a melyekre fogadást ajánlott, hogy bármikor kap 
értük kétezer rubelt; bármennyire megfoghatatlannak 
látszott is előtte, hogy nélküle lesz meg az a bál, a melyet 
a huszárok Psazdeczkaja asszony tiszteletére adnak, vi
szonzásul az uhlánusoknak, a kik meg Borzsozovszkája 
asszony tiszteletére adtak bált, — tisztában volt vele, 
hogy el kellett mennie ebből a szép és derült világból, , 
valahová, a hol olyan badar és zűrzavaros volt minden. 

Egy hét múlva megkapta a szabadságot. Nemcsak 
az ezredbeli, hanem egész dandárbeli huszár bajtársai 
ebédet adtak a tiszteletére, a melyen egy-egy terítéknek 
tizenöt rubel volt az ára, a melyen két zenekar játszott és 
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két énekkar énekelt; Rosztov, Baszov őrnagygyal járta 
a trepák*-ot; a részeg tisztek meghimbálták, fölemelték 
és elejtették Rosztovot; a harmadik század katonái szin
tén fölemelték és hurrá-t ordítottak. Azután föltették 
Rosztovot egy szánra, és elkísérték az első állomásig. 

Az út első felében, Kremencsugtól Kievig, mint ren
desen lenni szokott, Rosztov gondolatai mind mögötte, 
a századánál jártak; de a mint túl volt a feleútján, kez
dett megfeledkezni a három világos pejröl, az őrmesteré
ről, Dozsojvejkóról, s nyugtalanul kezdett tűnődni rajta, 
vájjon mit és hogy' fog találni Otradnoe-ban. Minél in
kább közeledett, annál erősebben, még pedig sokkal erő
sebben (mintha csak az erkölcsi érzés is alá volna vetve 
a vonzódás törvényének, a mely szerint a vonzódás 
négyzetes arányban nő a távolság csökkenésével) gon
dolt haza; az Otradnoe előtt való utolsó állomáson három 
rubel borravalót adott a jamcsik-jának, és hazaérkezve, 
mint a gyermek, lélekszakadva rohant föl a lépcsőn. 

A találkozás ujjongó izgalmai és a kielégítetlenség-
nek ama furcsa érzése után, mely csalódott várakozása 
nyomán elfogta, — hiszen itt minden a régi, minek is siet
tem olyan nagyon! — Nikolaj kezdte magát a házuk régi 
világába beleélni. A z apja és az anyja ugyanazok voltak, 
csak valamelyest megöregedtek. De volt bennük valami 
nyugtalanság, sót olykor egyenetlenkedés, melyet annak
előtte nem tapasztalt, és a mely, mint Nikolaj csakhamar 
megtudta, viszonyaik ziláltságának volt a következése, 
Szonya már huszadik évében volt. Már megszűnt szé
pülni, és semmivel sem ígért többet, mint a mennyi meg 
volt benne; de ez is elegendő volt. A mióta Nikolaj meg
érkezett, Szonya egész lénye szinte sugárzott a szeretet
től és a boldogságtól, s ennek a leánykának tántoríthatat
lan szeretete Nikolajt egészen fölvidította. Petya és Na
tasa mindannyiuknál jobban bámulták Nikolajt. Petya 
már nagy, tizenhárom éves, szép, vidám és csíntalan fiú 
volt, a kinek éppen akkor változott a hangja. Natasán jó 
darabig álmélkodott Nikolaj és mosolygott, a mint 
nézte. 

— Teljesen megváltoztál, — mondotta. 
• Trepák = orosz népfes t incz. (A ford. 
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— Hogy-hogy' megcsunyultam? 
— Ellenkezőleg, de micsoda méltóság. Valóságos 

herczegné! — szólt oda neki suttogva. 
— Igen, igen, igen, — felelt Natasa örömmel. 
Natasa elmondotta neki Andrej herczeggel való re

gényét, Otradnoeban tett látogatását s megmutatta neki 
az utolsó levelét. 

— Nos hát, örülsz? — kérdezte Natasa. — Én most 
olyan nyugodt, olyan boldog vagyok. 

— Nagyon örülök, — felelt Nikolaj. — Pompás egy 
ember. Nagyon szerelmes vagy bele? 

— Hogy' is mondjam csak, — szólott Natasa, — én 
voltam már szerelmes Boriszba, a tanáromba, Deni-
szovba, de ez valami egészen más. Olyan nyugodtnak 
és erősnek érzem magamat. Tudom, hogy nálánál jobb 
ember nincs, és olyan nyugodt vagyok. Éppenséggel nem 
úgy, mint azelőtt. 

Nikolaj elmondta Natasának, hogy nem szereti, 
hogy az esküvőt egy évvel elhalasztották; de Natasa ke
ményen rátámadt a bátyjára, s váltig bizonyítgatta neki, 
hogy nem tehetett másként, hogy nem lett volna szép 
dolog, az apa akarata ellenére betolakodni a családba, s 
hogy ö maga akarta így. 

— Te éppenséggel, de éppenséggel nem értesz 
hozzá, — mondotta. — Nikolaj elhallgatott és igazat 
adott neki. 

A bátyja sokszor elcsodálkozott, a mint ránézett. 
Éppenséggel nem hasonlított egy szerelmes menyasz-
szonyhoz, a ki távol van a vőlegényétől. Csöndes, nyu
godt és vidám volt, éppen, mint annakelőtte. Niko-
lájt meglepte ez, sőt arra indította, hogy elkezdjen Bol
konszkij iránt bizalmatlankodni. Nem hitte, hogy a huga 
sorsa immár véglegesen el van döntve, annál is inkább, 
mert nem látta még vele Andrej herczeget. Mindig úgy 
tetszett neki, hogy ebben a tervezett házasságban vala
hol hiba van a kréta körül. 

„Mirevaló ez a halogatás? Miért nem tartottak 
iormaszerü eljegyzést?" — gondolta magában. Mikor 
egyízben az anyjával beszélt a húgáról, legnagyobb meg-
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lepetésére és részben örömére is, úgy találta, hogy a 
lelke fenekén olykor az anyja is bizalmatlan volt ez iránt 
a házasság iránt. 

— Lám, azt írja, — mondotta azzal a titkon ápolt 
ellenséges indulattal, a mely minden anyában meg van 
a leánya jövendő családi boldogságával szemben, s meg
mutatta a fiának Andrej herczeg levelét, — azt írja, hogy 
nem jön haza előbb, mint deczemberben. Ugyan mi az, 
a mi visszatartja? Alkalmasint a betegsége! Nagyon 
rossz lábon áll ám az egészsége. Csak ne mond ezt Nata
sának. Az ne ejtsen tévedésbe, hogy jókedvű: hiszen 
most éli utolsó leány-napjait, de én tudom, hogy mi megy 
végbe benne, valahányszor levelet kap tőle. Egyébiránt, 
ha Isten is úgy akarja, jóra fordul minden, — fejezte be 
mindannyiszor; — annyi bizonyos, hogy pompás egy 
ember. 

II. 

Otthonléte első napjaiban Nikolaj komoly, sőt le
hangolt volt. Bántotta annak a küszöbönálló szükséges
sége, hogy beleavatkozzék azokba a gazdasági ügyekbe, 
a melyek miatt az anyja hazahívta. Hogy minél előbb 
lerázza a nyakáról ezt a terhet, a megérkezése után való 
harmadik napon, bosszúsan és a nélkül, hogy az az iránt 
hozzáintézett kérdésekre, hova megy, felelt volna, 
összeránczolt szemöldökkel beállított a szárnyépületbe 
Mityenkához, és követelte tőle az összes számadásokat. 
Hogy mik voltak ezek az összes számadások, azt Nikolaj 
még kevésbbé tudta, mint Mityenka, a ki valósággal 
megrémült és elképpedt erre a kívánságra. Mityenka elő
terjesztése és elszámolása nem tartott soká. A választott 
és a zemsztvo-beli sztaroszta, a kik a szárnyépület elő
szobájában várakoztak, eleinte rémülten, de megelége
déssel hallották, hogy' recsegett és harsogott, mindent 
túlkiabálva a fiatal gróf hangja, s hogy' hullottak a szit
kok és a legrettenetesebb szidalmazások rakásra. 

— Zsivány! Hálátlan népség! . . . Agyonverlek, te 
kutya . . . az én apámat . . . megloptad . . . stb. 

Azután nem csekélyebb gyönyörűséggel és rémü-
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lettel látták ezek az emberek, a mint a fiatal gróf, vörö
sen és vérbenforgó szemekkel a gallérjánál fogva kivon
szolta Mityenkát, s szavai áradata közepett a kellő pil
lanatban a lábával és a térdével nagy ügyesen farba 
rúgta őt, és ráordított: „Ki veled, gazember! . . . hogy a 
színedet se lássam többé!" 

Mityenka hanyatthomlok repült le a hat lépcsőfokon 
s beszaladt a virágágyak közé. (A virág-ágyak szokott 
menedékhelyei voltak Otradnoeban azoknak, a kik va
lami rossz fát tettek a tűzre. Mityenka is, mikor része
gen került haza a városból, rendesen ide menekült, és 
Otradnoe nem egy lakója, mikor Mityenka elől bujkált, 
jól ösmerte ezeknek a virágágyaknak oltalmazó erejét.) 

Mityenka felesége és sógornői ijedt arczczal kuk-
kantak ki a szobájukból, a hol duruzsolt a szamovár és 
az apró rongydarabokból varrott, bélelt takaró alatt büsz
kén duzzadt az intéző parádés ágya. 

A fiatal gróf. lihegve és rájuk se hederítve elszánt 
léptekkel ment el mellettük és eltűnt a házban. 

A grófné, a ki a szárnyépületben történtekről a cse
lédektől legott értesült, egyrészt megnyugodott abban a 
tekintetben, hogy a helyzetük most már majd csak 
jobbra fordul, de másrészt aggódott, hogy' állja ki 
ezt a fia. Lábujjhegyen néhányszor odasompolygott az 
ajtajához, és hallotta, a mint egyik pipa után a másikra 
gyujtot't. 

Másnap az öreg gróf félrehívta a fiát, s félénk mo
solylyal így szólt hozzá: 

— Tudod lelkem, ok nélkül heveskedtél ám! Mi
tyenka elmondott nekem mindent. 

„Tudtam", — gondolta Nikolaj, — „hogy itt ebben 
a bolond világban konyítani se fogok semmihez". 

— Feldühödtél azon, hogy nem írta be azt a hét-
száznyolcz rubelt. Pedig be volt ám ez írva, csak át volt 
víve a másik oldalra, a melyet te nem néztél meg. 

— Apuskám, nagy tolvaj és gazember ám ez, annyit 
tudok. És a mit tettem, azt megtettem. De ha akarja, úgy 
egy szót se szólok többet neki. 

— Dehogy' is, lelkem. (A gróf is zavarban volt. 
Tolsztoj : H í b o r u és béke. II. s 
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Tudta, hogy rosszul kezeli a felesége vagyonát, s mu
lasztást követett el a gyermekeivel szemben, csak azt 
nem tudta, hogy' tegye ezt jóvá). — Dehogy' is, kérlek, 
csak foglalkozzál egy kissé az ügyekkel, én már öreg 
vagyok, é n . . . 

— Nem, apuskám, bocsásson meg, ha kellemetlen
séget okoztam: de én még kevésbbé értek hozzá. 

„ördög vigye ezeket a parasztokat, ezeket a pén
zeket és átvitel-eket", — gondolta magában. — „A be
hajtott sarkú kártyához még csak értettem valamikor, 
de ehhez az „átviteP'-hez „áthozat"-hoz — bizony sem
mit sem értek", — mondotta magában s attól az időtől 
fogva nem avatkozott többé semmibe se. De egyszer a 
grófné magához hívta a fiát s közölte vele, hogy van nála 
Mihajlovna Annának egy kétezer rubles váltója, és meg
kérdezte Nikolajtól, hogy mit szándékozik vele csinálni. 

— Lássa mama, — felelt Nikolaj. — Maga azt 
mondja, hogy ez én tőlem függ; lássa, én se Mihajlovna 
Annát, se Boriszt nem szeretem, de végre is jól voltak 
velünk és szegények. íme tehát! — s összetépte a váltót, 
s ezzel a cselekedetével örömkönnyekre fakasztotta az 
öreg grófnét. Ezután a fiatal Rosztov, a ki nem avatko
zott többé semmibe, a legnagyobb szenvedélylyel rá
adta magát a reá nézve még teljesen új falkavadászatra, 
a melyet az öreg gróf nagy kedvteléssel űzött. 

III. 

Már beköszöntött a tél, a reggeli fagyok megder
mesztették az őszi esőzésektől átázott földet, kisarjadt 
a vetés, s rikító zöldjével élesen vált el a marha által 
letaposott barnálló téli, és élénk sárga nyári tarlótól, me
lyet a csibehúr piros stráfjai tarkítottak. A magaslatok 
és az erdők, melyek augusztus végével még zöld szige
tekként váltak ki a téli vetés fekete televénye és a tarlók 
közül, most mint aranyszínű és élénk piros szigetek emel
kedtek ki a kisarjadt vetések világos zöldjéből. A nyúl 
már félig-meddig téli szőrt kapott, a róka-kölykek elbó-
dorogtak a szülei tanyáról, s a farkas-kölykök már szinte 
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anyányira cseperedtek. A legpompásabb vadászidő volt. 
Rosztov fiatal és tüzes vadász-kutyái nemcsak hogy 
vadászformát öltöttek, de annyira agyon voltak haj
szolva, hogy a vadászok tanácsában elhatározták, hogy 
még három napi pihenőt adnak a kutyáknak, és szeptem
ber 16-án rendezik az első hajszát, még pedig a Dubravá-
ban, a hol egy érintetlen farkas-család tanyázott. 

Így álltak a dolgok szeptember 14-én. 
A falka egész nap otthon volt; csípős, fagyos volt 

az idő, de estére beborult és elkezdett olvadni. Szep
tember 15-ikén, mikor a fiatal Rosztov hálóköntösben 
kinézett az ablakon, olyan reggelt látott, melynél jobbat 
kívánni se lehetett a vadászathoz: mintha csak olvadni 
kezdett volna az egész égbolt, s a legkisebb szél nélkül 
leereszkedett volna a földre. A levegőben észlelhető 
egyetlen mozgás a szitáló eső vagy köd szinte górcsövi 
csöppjeinek felülről lefelé való hullása volt. A kert fái
nak csupasz ágain átlátszó cseppek függtek, s lassan po
tyogtak le a csak az imént lehullott levelekre. A gyümöl
csösben, mint a mák, nyirkos fénynyel feketéllett a föld, 
s alig pár lépésnyire már összeolvadt a köd nedves és 
homályos leplével. Nikolaj kilépett a lucskos és sárral 
bemocskolt lépcsőre: a hervadó erdő illata és kutya-szag 
terjengett körülötte. Milka, a feketepettyes, szélesfarú és 
kidülledtszemü szuka, mikor a gazdáját megpillantotta, 
fölkelt, hátrafelé kinyújtózott, nyúlmódra lefeküdt, majd 
váratlanul felugrott és megnyalta a gazdája orrát és ba
juszát. Egy másik agár, a kert egy ösvényéről megpil
lantván a gazdáját, a derekát elnyújtva nyílsebesen szö
kött oda a lépcsőre s a farkát hátraszegve elkezdett dör-
zsölőzni Nikolaj lábaihoz. 

— Hoj-hó! — hangzott föl ekkor az az utánozhatat
lan vadász-felkiáltás, mely a legmélyebb basszust s a 
legmagasabb tenort egyesíti magában; és a szeglet mögül 
egyszeribe előkerült Daniló, a falkanagy és vadászmester, 
egy őszbevegyült, ránczosképű, s ukrainai módra fésült 
vadászember, hajlott karikással a kezében, s az önálló
ságnak s a világon minden iránt való megvetésnek azzal 
a kifejezésével az arczán, mely csak a vadász embereknél 
tapasztalható. Cserkesz sipkáját lekapta a gazdája előtt 
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és megvető pillantást vetett rá. Ez a megvetés az ura
ságra nem volt sértő. Nikolaj nagyon jól tudta, hogy ez 
a mindent megvető és magát mindenek fölött állónak 
képzelő Daniló voltaképpen mégis csak az ő cselédje 
és vadásza volt. 

— Daniló! — szólott Nikolaj, s úgy homályosan 
érezte, hogy ennek a vadász-időnek, a kutyáknak és a 
vadászmesternek a láttára máris elfogta őt az a vadász
láz, a melynek a hatása alatt az ember, mint kedvese 
jelenlétében a szerelmes ifjú, minden addigi elhatározásá
ról megfeledkezik. 

— Mit parancsol, kegyelmes uram? — kérdezte 
egy fő-szerpapos és a sok uszítgatástól rekedt basszus 
hang, és két ragyogó, fekete szem lopva pislogott rá az 
uraságra. „Nos, ugy-e, hogy nem állód ki tovább?" — 
mintha csak az a két szem ezt kérdezte volna. 

— Szép napocska, mi? Micsoda hajsza és micsoda 
lovaglás esnék? — szólott Nikolaj s Miikának a füle tö
vét vakargatta. 

Daniló nem felelt, csak hunyorgatott. 
— Uvarkát kiküldtem hajnalban, kihallgatni, — szó

lott a basszus hang rövid hallgatás után, — azt mondta, 
hogy átváltottak az otradnoei fiatal erdőbe, ott hallotta 
őket üvölteni. (Átváltottak annyit jelentett, hogy a nős
tényfarkas, a melyről valamennyiüknek volt tudomásuk, 
átment a kölykeivel az otradnoei erdőbe, mely vagy két 
versztnyire volt hazulról.) 

— De hisz' akkor mennünk kell! — mondotta Ni
kolaj. — Gyere be csak hozzám Uvarkával. 

— A mint parancsolja. 
— Ügy várj még az etetéssel. 
— Igenis. 
ö t perez múlva Daniló Uvarkával együtt ott állott 

Nikolaj jókora dolgozó-szobájában. Ámbár Daniló nem 
volt valami magastermetü, mégis olyasféle benyomást 
tett öt szobában látni, mint mikor az ember lovat meg 
medvét lát a padlón, bútorok közt és az emberi élet meg
szokott környezetében. Ezt maga Daniló is érezte, s mint 
rendesen, az ajtóban megállt, iparkodott minél halkab-
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ban beszélni, meg nem mozdulni, nehogy összetörjön va
lamit az uraság szobájában, s azon volt, hogy mielőbb 
elmondjon mindent s megint kimehessen a szabadba a 
tető alól, Isten szabad ege alá. 

Miután kikérdezte őket, s kicsikarta Daniló vallo
mását, hogy a kutyáknak nem fog megártani (Danilónak 
magának is mehetnékje volt), Nikolaj nyergeltetett. De 
alig hogy Daniló elindult kifelé, gyors léptekkel besietett 
a szobába Natasa, a ki még sem öltözködve, sem fésül
ködve nem volt, s csak a dada nagykendőjét kapta volt 
magára. Vele jött Petya is. 

— Elmégy? — kérdezte Natasa, — tudtam én 
ezt előre! Szonya ugyan azt mondta, hogy nem mégy. 
De én tudtam, hogy ma olyan nap van, hogy lehetetlen 
nem menni. 

— Megyünk, — felelt kelletlenül Nikolaj, a ki ma 
komoly vadászatot szándékozott tartani, s nem igen • 
akarta Natasát és Petyát is magával vinni. — Megyünk, 
de csak farkasra: te elunod magad'. 

— Tudod jól, hogy ez a legnagyobb élvezetem, — 
mondotta Natasa. — Ez nem szép, — ő maga megy, nyer-
geltet és nekünk semmit se szól. 

— „Mi oroszok soh'se félünk", gyerünk! — kiál
tott Petya. 

— De hiszen te nem jöhetsz: a mama mondta, hogy 
nem jöhetsz, — szólott Nikolaj Natasához fordulva. 

— Már pedig megyek, föltétlenül megyek, — jelen
tette ki Natasa egész határozottsággal. — Daniló nyer
geitess nekünk is és mondd meg Mihailnak, hogy jöjjön 
ki az én fűzéremmel* együtt, — fordult oda a vadász
mesterhez. 

A szobában lenni amúgy is illetlen terhes dolognak 
látszott Daniló előtt, de azt, hogy a grófkisasszonynyal 
dolga akadjon, meg éppen lehetetlennek tartotta. Lesü
tötte a szemeit, s mintha semmi köze se volna az egész
hez, sietett ki a szobából, miközben csak arra ügyelt, 
hogy valahogy véletlenül meg ne lökje a grófkisasszonyt. 

* Fűzíremmel — kutyáimmal, egy szíjra v. láncra (füzér) fűzött kutyái
val. (A ford.) 
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rv. 
Az öreg grófnak, a ki mindig óriási falkát tartott, a 

melyet most teljesen a fia gondjaira bízott, ezen a napon, 
szeptember 15-ikén, egyszerre jó kedve kerekedett s 
maga is készülődött, hogy kimegy a gyerekekkel. 

Egy órára rá az egész falka ott állott a kapu előtt. 
Nikolaj szigorú és komoly ábrázattal, mely elárulta, hogy 
most nem igen ér rá haszontalanságokkal foglalkozni, 
ment el Natasa és Petya mellett, a kik valamit meséltek 
neki. Alaposan megvizsgálta a falka minden részét, a fü
zéreket és a vadászokat előre küldte, felpattant sárga 
doni lovacskájára s füttyszóval összehíván az ő fűzéré
hez tartozó kutyákat, a szérűskerten át megindult az 
otradnoei fiatal erdő felé vezető földekre. Az öreg gróf 
lovát, egy Viflyanka nevű herélt kesét, egy grófi ken
gyeltartó veaette; ő maga hintón készült kimenni egye
nesen a számára kijelölt álláshoz. 

összesen ötvennégy kopót vittek magukkal, a me
lyekkel hat lovász és peczér vonult ki. Agarászok az 
uraságokon kívül még nyolezan voltak, a kiknek több 
mint negyven agár futott a nyomukba, úgy, hogy az ura
sági füzérekkel együtt vagy százharmincz kutya és húsz 
lovasvadász vett részt a hajszában. 

Minden kutya ösmerte a gazdáját és tudta a maga 
nevét. Minden vadász tisztában volt a maga dolgával, s 
tudta a helyét és a kötelességét. Alighogy az udvarból 
kiértek, a legcsekélyebb zaj, vagy megbeszélés nélkül, 
egyenletesen és nyugodtan eloszlottak az otradnoei erdő 
felé vezető úton és földeken. 

A lovak, mint a süppedékes szőnyegen, úgy lép
kedtek a szántóföldeken, s csak olykor gázoltak bele egy-
egy tócsába, mikor úton kellett keresztülmenniök. A kö
dös égbolt még egyre lassan és szinte észrevétlenül 
ereszkedett le a földre; csöndes némaság honolt a lan
gyos levegőben. Csak néha, nagy ritkán hallatszott egy-
egy vadász füttyentése, egy-egy ló horkanása, a karikás 
suhogása vagy egy-egy rossz helyt járó kutya vonítása. 

Mikor már vagy egy versztet mentek, még vagy 
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öt lovas és egy falka kutya bukkant föl Rosztovékkal 
szemben a ködben. Legelöl nagy- és öszbajúszú ábrázat
tal egy délczeg és szép öreg ember lovagolt. 

— Adj Isten, gyágyuska, — szólott Nikolaj, mikor 
az öreg odaért hozzá. 

— Tiszta munka, mars! . . . Ügy is tudtam, — szó
lalt meg a gyágyuska (Rosztovék távoli rokona, és jó
módú szomszédja), — úgy is tudtam, hogy nem állód 
meg, és jól is tetted, hogy eljöttél. Tiszta munka, mars! 
(Ez volt a gyágyuska kedvencz szava járása.) — Csak 
a fiatal erdőt vegyétek először, mert az én Gircsikem azt 
újságolta, hogy Ilaginék már ott állanak a tálkájukkal 
Kornikánál; még utóbb — tiszta munka, mars! — elcsípik 
a kölyköket az orrotok előtt. 

— Oda is igyekezünk éppen. Mit csináljunk, össze
szedjük a falkát? — kérdezte Nikolaj, — tereljük tán' 
össze . . . 

összeterelték a kopókat egy falkába, s a gyágyuska 
ott ballagott Nikolaj mellett. Natasa kendőkbe burkolva, 
a melyek közül csak ragyogó szemeivel ékes, eleven 
arcza kandikált ki, Petyával, a ki egy pillanatra se tágí
tott mellőle, Mihaillal, a vadászszal és a lovászával, a kit 
a dada rendelt ki mellé, odalovagolt hozzájuk. Petya va
lamin kaczagott és egyre ütötte és ránczigálta a lovát. 
Natasa ügyesen és nagy önbizalommal ült a nyeregben, 
s biztos kézzel, minden megerőltetés nélkül vezette fekete 
arabs lovát. 

A gyágyuska rosszalólag nézett Petyára és Nata
sára. Nem szerette a vadászat komoly mesterségébe a 
dédelgetést belekeverni. 

— Adj' Isten gyágyuska, mi is itt vagyunk! — ki
áltott föl Petya. • 

— Fogadj Isten, fogadj Isten, csak aztán ne nagyon 
szorongassátok a kutyákat, — szólott a gyágyuska szi
gorúan. 

— Nikolenyka, micsoda pompás egy kutya ez a 
Trunila. Tüstént megösmert engem, — mondotta Natasa 
a kedvencz kutyájáról. 

„Trunila, először is nem kutya, hanem vizsla", —-
gondolta Nikolaj és szigorúan nézett a húgára, éreztetni 
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akarván vele azt a nagy távolságot, mely őket ebben a 
pillanatban egymástól elválasztja. Natasa megértette. 

— Ne hogy azt gondolja ám gyágyuska, hogy 
mi bárkit is megzavarunk, — mondotta Natasa. — Oda-
állunk a helyünkre és meg se moczczanunk. 

— Ügy is illik, grafinyecska, — szólott a gyá
gyuska. — Csak aztán le ne pottyanion a lóról, — tette 
hozzá; — mert akkor, — tiszta munka, mars! — nem 
igen lesz ám miben megkapaszkodni. 

Vagy száz versztnyiről már látszott az otradnoei 
fiatal erdő szigete, s a lovasok csakhamar odaértek. 
Rosztov, miután a gyágyuskával végleg megállapodott 
az iránt, hogy hol eresszék el a kutyákat, kijelölt Natasa 
számára egy helyet, a hol meg kellett állania, s a hol 
semmi körülmények közt se jöhetett rá semmi, ő pedig 
az árkon keresztül elindult be a fiatal erdőbe. 

— No, öcskös, csak mindig az öregre figyelj, — 
szólott a gyágyuska: — nehogy elinaljon. 

— A hogy'jön, — felelt Rosztov. — Karai, hajrá! 
— kiáltott föl, ezzel felelvén a gyágyuska szavaira. Ka
rai egy förtelmes és fityegős vén kan volt, a mely arról 
volt híres, hogy egymaga elbánt a legvénebb farkassal. 
Valamennyien a helyükön voltak. 

Az öreg gróf ismervén a fia vadász-szenvedélyét, 
sietett, nehogy elkéssék, s a peczérek még a helyükre 
sem értek, mikor Andrejevics Ilya vidáman, pirosan, 
ringó ábrázattal a vetéseken keresztül két feketéjén oda
hajtatott a számára kijelölt helyre, letisztította a bundá
ját, magára vette a vadász-fölszerelését, és felült az ő 
símajárású, jól táplált, nyugodt, jóságos és vele együtt 
megőszült Viflyankájára. A lovakat a kocsikkal együtt 
elküldték. Andrejevics Ilya gróf, bár nem volt vérbeli 
vadász, de azért nagyon jól ismerte a vadászat szabá
lyait, odament a bozót szélére, a mely előtt állott, eliga
zította a szárakat, elhelyezkedett a nyeregben és úgy 
érezvén, hogy teljesen kész, mosolyogva nézett körül. 

Mellette állt a komornyikja, Csekmar Szemjon, 
egy régi, de valamelyest elnehézkesedett lovas. Csek
mar három szívós és kipróbált, de épp úgy mint a gaz
dája, meg a lova, valamelyest elhízott szelindeket tar-
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tott pórázon. Két okos és vén kutya, póráz nélkül ott 
hevert mellette. Vagy száz lépéssel odább, az erdőszé
len állott Mityka, a gróf másik kengyeltartója: elszánt 
lovas és szenvedélyes vadász. Az öreg gróf, régi szokása 
szerint, vadászat előtt fölhajtott egy ezüst-kupicza fű
szeres pálinkát, evett valamicskét s megivott rá egy 
kis palaczkot az ő kedvencz Bordeaux-jából. 

Andrejevics Ilya valamelyest kipirult a bortól és a 
lovaglástól; vizenyős szemei különös fénynyel csillog
tak, s a mint a bundájába behúzódva a nyeregben ült, 
olyan volt, mint egy gyermek, a kit sétálni visznek. 

A sovány és nyúltarczú Csekmar, miután elvégezte 
a dolgát, rápillantott a gazdájára, a kivel harmincz év óta 
a legjobb egyetértésben élt, s jó hangulatát látván, va
lami kellemes beszélgetésre számított. Óvatosan (nyil
ván már ki volt tanítva) még egy harmadik személy is 
bújt elő az erdőből és megállt a gróf mögött. Egy ősz sza
kállas öreg ember volt, női köpeny a vállán és magas 
kalpag a fején, — a félkegyelmű Ivanovna Nasztaszja. 

— No, Ivanovna Nasztaszja, — szólott a gróf sut
togva s ráhunyorgatott, — csak ijeszd el a vadat, majd 
ad neked Daniló. 

— Magam is . . . gam is ott leszek, — mondotta 
Ivanovna Nasztaszja. 

— Pszszszt! — sziszszent föl a gróf és Szemjonhoz 
fordult. 

— Láttad Ilyinicsna Natalját? — kérdezte tőle. — 
Hol van? 

— Ilyics Pjótr-ral a zsarovij bozót mellett álltak föl, 
— felelt Szemjon mosolyogva. — Nő létére is nagyon 
szeret vadászni. 

— Csodálkozol, ugy-e, Szemjon, hogy' megüli a 
lovat . . . h m ? — mondotta a gróf; — férfinak is becsü
letére válnék. 

— Hogyne csodálkoznám? Ügyes, bátor! 
— Hát Nikolasa hol van? A Lyadovszkij bérczen, 

ugy-e? —- kérdezte a gróf egyre suttogva. 
— Igen is ott. Tudja ő már jól, hol kell fölállani. Ugy 

ismeri már a dürgést, hogy Danilóval nem egyszer el-
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bámulunk rajta, — felelt Szemjon, tudván'hogy mivel 
járhat a gazdája kedvében. 

— Jó lovas, mi? És hogy' fest azon a lovon, hm? 
— Festeni való! A minap is, a Zavarzinszkij bozót

ban fölhajtottunk egy rókát. Ügy elkezdett száguldani a 
nyomában, hogy szörnyű volt nézni, — a lova megér ezer 
rubelt, neki magának meg ára sincs. Már az igaz, hogy 
hasztalan keresnők párját! 

— Hasztalan keresnők . . . — ismételte a gróf és 
nyilván sajnálta, hogy Szemjon szavának ilyen hamar 
vége szakadt. — Bizony hasztalan, — mormogta s félre
hajtván a bundája szélét, elővette a burnótszelenczéjét. 

— A minapában, hogy teljes parádéban kijött a 
miséről, Szidorics Mihail . . . — Szemjon nem fejezhette 
be, mert tisztán hallotta a mozdulatlan levegőben, hogy 
két vagy három kopó csaholása nyomán megindult a 
hajtás. A fejét félrehajtva fülelt és némán intett a gazdá
jának. — Ráakadtak a kölykökre . . . — suttogta, — egye
nesen a Lyadovszkij felé hajtják . . . 

A gróf elfeledvén letörölni az arczárói a mosolyt, 
a lénián végig merően bámult maga elé, s a nélkül, hogy 
szippantott volna, a kezében tartotta a szelenczéjét. A 
kutyák csaholása után Danilo mélyhangú kürtjéből föl
harsant a farkas-jel; az egész falka utóiérte az első há
rom kopót, s hallatszott, a mint a kopók öblös csaholása 
nyomán fölhangzott az a sajátszerű üvöltés, mely annak 
volt a jele, hogy farkas van a hajtásban. A peczérek már 
nem biztatgattak, hanem hajráztak, s valamennyiük 
hangja közül kivált a Danilo hol mély basszus, hol meg 
éles tenor hangja. Danilo hangja, úgy tetszett, betöltötte 
az egész erdőt, majd kitört belőle s hömpölyögve csen
gett végig a földeken. 

Pár pillanatnyi néma fülelés után, a gróf és kengyel
tartói meggyőződtek róla, hogy a kopók két falkára sza
kadtak: az egyik, nagyobb falka, különös tűzzel csa
holva, távolodott, a másik falka pedig az erdő mentén 
rohant el a gróf mellett, és ennél a tálkánál hallatszott 
Danilo hajrázása. Mindakét hajtás összeolvadt, össze
keveredett, de mindakettő távolodott. Szemjon fölsóhaj-
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tott és lehajolt, hogy megigazítsa a fűzért, a melybe egy 
fiatal szuka belegabalyodott; a gróf szintén felsóhajtott 
és észrevevén a kezében a szelenczét, kinyitotta s kivett 
egy csipetet belőle, 

— Vissza! — kiáltott rá Szemjon a kanra, mely 
kilépett a bozót szélére. A gróf összerezzent és elejtette 
a szelenczéjét. Ivanovna Nasztaszja lehajolt és fölvette. 

A gróf és Szemjon ránéztek. Egyszerre, a mint ez 
gyakran megesik, egy pillanatra úgy tetszett, mintha a 
hajtás közelednék, s mintha csak közvetlen előttük lát
szanának a kutyák csaholó pofái, és hallatszanék Da
niló hajrázása. 

A gróf körülnézett, és jobbfelől megpillantotta 
Mitykát, a ki kidülledt szemekkel bámult a grófra, s a 
sapkáját magasra emelve, előre mutatott a másik ol
dal felé. 

— Vigyázz! — kiáltott föl olyan hangon, a mely
ből nyilvánvalóvá lett, hogy ez a szó már régóta, kínok 
között kívánkozott ki belőle. S eleresztvén a kutyákat, 
elindult a gróf irányában. 

A gróf és Szemjon előugrottak az erdő széléről és 
balra megpillantották a farkast, mely könnyedén imbo
lyogva csöndesen ügetett az erdőnek ugyanazon széle 
felé, a melyen ők állottak. A felbőszült kutyák elsza
kították a fűzért, s a lovak lábai közt eliramodtak a far
kas után. 

A farkas egy pillanatra abbahagyta a futást, s tá
molyogva, mintha zsábája lett volna, a kutyák felé for
dította széles homlokú fejét, majd ugyanolyan köny-
nyed imbolygással egyet-kettőt ugrott, s megcsóválván 
a farkát, eltűnt az erdőben. Ugyanabban a pillanatban 
az erdő túlsó széléről, síráshoz hasonló üvöltéssel 
eszeveszetten kiugrott egy-két-három kopó, s utá
nuk az egész falka féktelen iramodással rohant arra a 
helyre, a hol a farkas besurrant. A kopók után szétnyílt 
a mogyoró-bozót és előbukkant Danilonak az izzadtság
tól szinte feketére vált paripája. Előrehajolva, sapka 
nélkül, verejtékes, piros arcza körül kóczosan libegő 
ősz fürtökkel, mint a lapda ült Danilo a lova hátán. 
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— Hajrá, hajrá, te . . . — ordítozott. Mikor a gró
fot megpillantotta, mintha villám czikázott volna ke
resztül a szemein. 

— Azt a . . . — kiáltott föl, s magasra emelt kari
kásával megfenyegette a grófot. 

— Elsza . . . lasztották a farkast! . . . vadászok! 
— És mintha a megrémült és megzavarodott grófot nem 
is méltatta volna több szóra, a grófnak szánt dühében 
végigvágott sötétpej heréitjének horpadt lágyékán és 
tovaszáguldott a kopók után. A gróf úgy állt ott, mint 
a tetten ért bűnös; bambán nézett körül s mosolyával 
próbált Szemjonban részvétet kelteni a helyzete iránt. 
De Szemfonnak már híre-hamva se volt; a bozótot meg
kerülve elébe kanyarodott a farkasnak, hogy őt a ri-
gyától elvágja. Más két oldalról az agarászok szoron
gatták az ordast. De a farkas eltűnt a bozótban és a 
vadászok egyike se tudta őt elcsípni. 

V. 

Rosztov Nikolaj ezalatt ott állt a helyén és várta 
az ordast. A hajtás közeledéséből és távolodásából, a 
jól ismert kutyák hangjából, a peczérek biztató kurjon-
gatásának a közeledéséből, távolodásából és erejéből 
megérezte, hogy mi történt a csenderesben. Tudta, hogy 
a csenderesben fiatal és vén farkasok voltak,, tudta, 
hogy a kopók két falkára szakadtak, hogy valahol szo
rongatták a vadat, s hogy valahol valami baj történt. 
Minden pillanatban várta maga elé a vadat. Ezerféle
képpen találgatta, hogy hogyan és merről fog jönni, s 
hogy' fogja majd üldözőbe vehetni. A reménység 
váltakozott benne a kétségbeeséssel. Néhányszor meg 
imádkozni is kezdett, arra kérvén az Istent, hogy for
dítsa ő felé a vadat; azzal a szenvedélyes és áhítatos 
érzéssel imádkozott, a melylyel az emberek jelenték
telen okokból származó nagy izgatottságukban szok
tak imádkozni. „Ugyan hát, mibe kerül ez Néked; — 
szólott az Istenhez, — hogy megtedd a kedvemért! 
Tudom, hogy Te nagy vagy, s hogy bűn Téged ilyes-
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mire kérni; de az istenért tedd meg, hogy rám jöjjön 
a vén, s hogy Karai, a „gyágyuska" szemeláttára, a ki 
onnan pislog én felém, halálos marással torkon ragadja." 
Ez alatt a félóra alatt feszült, szívós és nyugtalan pil
lantásával ezerszer is áttekintette az erdő szélét, a 
melyen két kusza tölgyfa meredt ki a fiatal egeresből, 
a kimosott szélű gugyort, s a gyágyuska sipkáját, mely 
aüg-alig látszott ki a jobboldali bozótból. 

„Oh, dehogy' is lesz ilyen szerencsém, — gon
dolta Rosztov, — pedig hát mibe kerülne! Nem lesz! 
Én mindig és mindenben, kártyában, háborúban, min
denben szerencsétlen flótás vagyok". Austerlitz és Do-
lochov egész tisztán, de gyorsan váltakozva, megje
lentek a képzeletében. „Csak életemben egyszer el
csíphessek egy vén farkast, egyebet nem kívánok^" — 
gondolta magában s csupa szem és fül volt, miközben 
jobbra-balra tekintgetett, s a hajtás legcsekélyebb ne
szére is feszülten figyelt. Egyszerre, a mint megint 
jobbra nézett, látta, hogy a puszta szántóföldön valami 
futva közeledik felé. „Nem, ez lehetetlen!" — gondolta 
Rosztov, nehezen zihálva, mint a hogy' az ember zihál, 
mikor valami régóta táplált vágya megy teljesedésbe. 
Most pedig a legnagyobb boldogsága ment teljesedésbe, 
— még pedig olyan egyszerűen, zajtalanul, minden fény 
és minden különösebb előjel nélkül. Rosztov nem hitt 
a szemeinek, s ez a kételkedése eltartott több, mint egy 
pillanatig. A farkas csak futott előre, és nehézkesen át
ugrott egy vízmosáson, mely az útjába akadt, ösz de
rekú, s vöröses, telizabált hasú vén ordas volt. Nem 
valami gyorsan szaladt, nyilván meg lévén győződve, 
hogy senki se látja. Rosztov visszafojtott lélegzettel 
nézett a kutyáira, a melyek, a nélkül, hogy a far
kast látták, vagy az egészről csak valamit is sejtettek 
volna, ott hevertek vagy ácsorogtak körülötte. A vén 
Karai hátrafordította a fejét s a vicsorgó fogait a hátsó 
czombján csattogtatva, idegcsen bolhászkodott. 

— Hajrá, hajrá, te! — suttogta Rosztov, tágra 
nyitva az ajkait. A kutyák, lánczukat megrázva, felug
rottak és hegyezni kezdték a füleiket. Karai megvakarta 
a czombját s a füleit hegyezve fölkelt, miközben meg-
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csóválta a farkát, melyeken jókora szőrpamatok 
fityegtek. 

„Eleresszem? Ne eresszem?" — tűnődött magá
ban Nikolaj, mialatt a farkas az erdőtől távolodva, mind
inkább közeledett hozzá. A farkas ábrázata egyszerre 
teljesen elváltozott; a mint az alkalmasint még soha 
nem látott és ő rá meresztett emberi szemeket meg
pillantotta, összerezzent s kissé a vadász felé fordítván 
a fejét, habozva megállott, vájjon vissza-e, vagy előre? 
„Eh! Mindegy, előre! . . ." mintha csak így szólt volna 
magában, és lágy, ritkás, bágyadt, de azért elszánt üge
téssel megindult előre. 

— Hajrá, hajrá, te! . . . — ordított föl Rosztov, 
szinte önmagából kikelve, s jó lovacskája, szinte ma
gától, a vízmosásokon átszökkenve, hanyatt homlok 
nekiiramodott a lejtőn lefelé, hogy a farkasnak elibe ka
nyarodjék; de még nálánál is gyorsabban rohantak tova 
a kutyák, melyek utóiérték. Nikolaj még a maga sza
vát se hallotta, nem érezte, hogy vágtat, nem látta sem 
a kutyákat, sem azt a terepet, a melyen keresztül szá
guldott; egyedül csak a farkast látta, mely a nélkül, hogy 
irányt változtatott volna, mind szaporább futással iramo
dott a völgyhajlat felé. A feketepettyes, széles farú 
Milka volt az első az ordas közelében, melyet keményen 
kezdett szorongatni. Közelebb, közelebb . . . már-már 
utolérte. De a farkas csak úgy félvállról sandított rá, és 
Milka, a helyett, hogy mint ilyenkor szokta, gyorsította 
volna az iramát, egyszerre fölrántotta a farkát és neki
támaszkodott az első lábának. 

— Hajrá, hajrá, hajrá, te, hajrá! — ordítozott Ni
kolaj. 

A rozsdavörös Lyubim előugrott Milka mögül, 
szaporán rárontott a farkasra és megkapta egyik hátsó 
ezombját, de még ugyanabban a pillanatban rémülten 
átugrott a másik oldalára. A farkas leült, megcsattog
tatta a fogait, majd újra föltápászkodott és nyomában 
az egész falkával, mely alig egy arsinnyire volt mö
götte, de még se tudta őt megközelíteni, futásnak eredt. 

„Még elinal! Nem, ez lehetetlen!" — gondolta Ni
kolaj és rekedt hangon ordított tovább. 
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— Karai! Hajrá, te! . . . — kiáltott föl s minden
felé kereste a szemeivel a vén kant, utolsó reménysé
gét. Karai elnyújtózva, a hogy' csak bírt, öreg testének 
minden erejével rohant az ordas mellett, s mindenkép
pen szeretett volna elébe kanyarodni. De a farkas ira-
modásának a gyorsaságából s a kutya futásának a las
súságából nyilvánvaló volt, hogy Karai rosszul számí
tott. Nikolaj már nem messzire ott látta maga előtt azt 
az erdőt, a meddig ha a farkas elér, bizton megmenekül. 
Elől felbukkantak a kutyák és egy csaknem szemközt 
vágtató vadász. Még volt remény. Egy idegen füzérről 
való, hosszú derekú, csíkos és fiatal kan, melyet Ni
kolaj nem ismert, egyszeriben ott termett a farkas előtt, 
s majd, hogy föl nem fordította. A farkas szinte várat
lan gyorsasággal rávetette magát a csíkos kanra, meg
csattogtatta a fogait s a kutya élesen vonítva, felhasított 
lágyékkal, vértől elborított fejjel nekiesett a földnek. 

— Karajuska! Apuskám! — siránkozott Nikolaj. 
A vén kan a czombjain fityegő szőrcsomóival, az 

imént történt eset okozta késedelem révén, már-már 
elébe került a farkasnak, s alig öt lépésnyire volt csak 
tőle. A farkas, mintha csak megérezte volna a vesze
delmet, rásandított Karai-ra, még jobban a lába közé 
csapta a farkát, s gyorsította az iramodását. De ekkor, 
— Nikolaj csak annyit látott, hogy Karai-al valami 
történt, — egyszeriben rárontott a farkasra, s mint a 
bújó csiga, vele együtt legurult az előttük lévő víz
mosásba. 
/ Az a pillanat, mikor Nikolaj meglátta a farkassal 

jgyütt a vízmosásban gomolygó kutyákat, a melyek 
tözül kivillant a farkas őszes, szürke háta, kinyújtott 
oátsó lába, s rémülten lihegő, lefityegő álla, (Karai a 
torkába harapott) az a pillanat, mikor Nikolaj ezt meg

látta, tán legboldogabb pillanata volt életének. Már-már 
a nyeregkápához kapott, hogy leugorjék s az ordast le
szúrja, mikoT a kutyáknak ebből a tömkelegéből egy
szerre kinyújtózott az állat feje, első lábai pedig a víz
mosás szélén feltámaszkodtak. Az ordasnak még egyre 
vaczogtak a fogai (Karai már eleresztette volt a torkát), 
hátsó lábaival kiugrott a vízmosásból, a lába közé csapta 
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a farkát, s megint lerázván magáról a kutyákat, futásnak 
eredt. Karainak égnek meredt a szőre s nyilván meghib
banván vagy megsebesülvén, csak nagy nehezen tudott 
a vízmosásból kitápászkodni. 

— Istenem! Mi történt? . . . — kiáltott föl Nikolaj 
kétségbeesetten. 

A gyágyuska vadásza a másik oldalról iparkodott 
a farkasnak elébe kanyarodni s a kutyák megint feltar
tóztatták és körülvették az ordast. 

Nikolaj, a kengyeltartója, a gyágyuska és a vadásza 
hajrázva s üvöltözve forgolódtak a fenevad körül, min
den pillanatban készültek leugrani, mikor a farkas kissé 
lecsücsült, s megint csak előre nyomultak, valahányszor 
megrázta magát s kullogva nekiindult a bozótnak, a 
melytől a menekülését várta. 

Danilo, a hajrázást hallván, még ennek a hajtásnak 
az elején kiugratott az erdő szélére. Látta, a mint Ka
rai megragadta az ordast, s azt hívén, hogy a mulatság
nak vége, megállította a lovát. De mikor a vadászok 
nem szálltak le, a farkas megrázta magát és megint 
odébb állott, Danilo nekieresztette a lovát, de nem a 
farkasnak, hanem egyenes vonalban a vágásnak, ép
pen úgy, mint Karai, elibe akarván kanyarodni az ordas
nak. Ennek a rövidített útnak köszönhette, hogy mire a 
gyágyuska kutyái a fenevadat másodszor is feltartóz
tatták, ő is odaért hozzá. 

Danilo balkezében kihúzott kését tartva, némán 
vágtatott tova, miközben a karikásával szakadatlanul 
pacskolta a lova kinyújtott derekát. 

Nikolaj se nem látta, se nem hallotta Danilót mind
addig, míg a lova nehezen zihálva, közvetlenül mellette el 
nem száguldott, s míg nem hallotta egy testnek az esését 
és nem látta, hogy Danilo már ott hever a kutyák közt a 
farkas farán, s iparkodik a füleit megmarkolni. Ügy a 
kutyák, mint a vadászok, de maga a farkas előtt is 
nyilvánvaló lehetett, hogy immár mindennek vége. Az 
ordas rémülten hátra húzta a füleit, megpróbált föltá
pászkodni, de a kutyák lefülelték. Danilo fölegyenese
dett, azután egy zuhanó mozdulatot tett, és testének 
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egész súlyával, mintha csak pihenni heverednék le, rá
dőlt a farkasra és megragadta a füleit. Nikolaj szúrni 
akart, de Danilo odasúgta neki: ,.Nem kell, majd fel-
peczkeljük" — és állást változtatva, rátiport a farkas 
nyakára. Egy pálczikát dugtak a farkas torkába, s egy 
pórázzal szinte fölkantározták, összekötözték a lábait, 
mire Danilo vagy kétszer jól meghempergette. 

Boldog és elgyötört ábrázattal felrakták a még élő 
vén farkast egy ágaskodó és toporzékoló lóra, s a sza
kadatlanul szűkölő falkától kisérve, elvitték arra a 
helyre, a hova a találkozás ki volt tűzve. A kölykök 
közül kettőt a kopók és hármat az agarak fogtak el. A 
vadászok lassankint mind megérkeztek a zsákmányaik
kal, s miközben az élményeiket mesélgették, mind oda-
álltak, hogy megbámulják a vén farkast, mely széles-
homlokú s felpeczkelt fejét lelógatva, nagy, üveges sze
mekkel bámult az embereknek és kutyáknak körülötte 
nyüzsgő tömegére. Mikor megérintették, összekötözött 
lábai megrándultak, és vadul, de egyúttal egyszerűen 
bámult valamennyiükre. Andrejevics Ilya gróf is oda
jött és megérintette a farkast. 

— Tyüh, micsoda vén bestia, — mondotta. — Ez 
aztán vén, mi? — kérdezte Danilótól, a ki ott állott 
mellette. 

— Vén bizcny, kegyelmes uram, — felelt Danilo, 
s szaporán lekapta a sapkáját. 

A grófnak eszébe jutott az elszalasztott farkas, és 
ennek a révén Daniloval történt összekoczczanása. 

— De barátocskám, te nagyon is haragos vagy 
ám, — szólott a gróf. — Danilo nem szólt semmit, csak 
gyermekesen szelíd és szívélyes mosolyával szégyenlő
sen elmosolyodott. 

VI. 
Az'öreg gróf hazament. Natasa és Petya meg

ígérték, hogy tüstént mennek ők is. Még korán lévén, 
folytatták a vadászatot. Délben egy sűrű erdővel benőtt 
gugyorban eresztették el a kopókat. Nikolaj künn áll
ván a tarlón, mind láthatta a vadászokat. 

Tolsztoj : Háború és béke. II. ° 
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Nikolajjal szemben egy tábla őszi vetés volt, s ott 
állott az egyik vadásza, egy az árokból kinyúló mogyo
róbokor mögött. A kopókat csak az imént eresztették 
el, Nikolaj hallotta egy Voltoma nevű kopó gyér nyiffa-
nását, melyet nagyon jól ismert; a többiek hol meg
csillapodtak, hol újra fölvették a nyomot, de folyton a 
sarkában voltak. A következő pillanatban fölharsant az 
erdőben a róka-jel, mire az egész falka egy oldalgugyo-
ron át nekiiramodott a bozótnak, s mind jobban eltávo
lodott Nikolajtó]. 

Látta az erdős gugyor szélén a vágtató, piros sip
kás agarászokat, sőt a kutyákat is látta, s minden pilla
natban leste, hogy ott túl a vetés közt felbukkan a róka. 

Az árokban álló vadász megmozdult s eleresztette 
a kutyákat, mire Nikolaj megpillantotta az alacsony, vö
röses, furcsapofájú rókát, mely a farkát fölborzolva, sza
porán szökdelt tova a vetésben. A kutyák fürgén 
utána iramodtak. Már közelednek hozzá, a róka elkezd 
körben szaladni köztük, s bozontos farkát a földön 
húzva, mind szaporábban rajzolja a köröket; egyszerre 
odarontott hozzá valakinek a fehér kutyája, utána egy 
fekete, összekavarodott minden, s a kutyák, alig mocz-
czanva, hátsó lábaikat szétterpesztve csillagalakban áll
ták körül a rókát. Két vadász ugratott a kutyákhoz: az 
egyik piros sapkában, a másik, idegen, zöld kaftánban. 

— Vájjon mit jelentsen ez? — gondolta Nikolaj. 
— Honnan került elő ez a vadász? Nem a gyágyuskáé. 

A vadászok leszúrták a rókát, s nem sokat teketó
riázva, jó darabig gyalogosan ott álltak mellette. Körü
löttük kantáron vezetve ácsorogtak a lovak és ott he
vertek a kutyák. A vadászok a kezeikkel hadonásztak, 
s valamit csináltak a rókával. Egyszerre fölharsant egy 
jel, mely czivódást jelentett, 

— Az ott Ilaginék vadásza, a ki valamit forral a 
mi Ivánunk ellen, — szólalt meg Nikolaj kengyeltartója. 

Nikolaj elküldte a kengyeltartóját, hogy hívja oda 
a húgát és Petyát, ő pedig lépésben elindult arra a 
helyre, a hol a peczérek a kopókat összegyűjtötték. Né
hány vadász odaügetett a czivakodókhoz. 

Nikolaj leszállt a lováról, s Natasával és Petyával, 
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a kik időközben szintén odaérkeztek, várta a hírt arról, 
hogy mi lett a pörpatvar vége. A bozót széléről előkerült 
a házsártos vadász, nyeregszíjján a rókával s odajött a 
fiatal urasághoz. Már messziről levette a sapkáját és 
iparkodott tiszteletteljesen beszélni; de sápadt volt, zi
hált, s konokság ült az arczán. Egyik szemét megütötték, 
de erről nyilván nem is volt tudomása. 

— Mi volt ott köztetek? — kérdezte Nikolaj. 
— Hogyne, még majd a mi kopóink elöl is ő ka-

parítja el a vadat! Pedig látta, hogy az én szukám, az 
az egérszürke ni, az fogta el. Gyere csak ide, gyere! Es 
még utána kap a rókának! £n aztán a rókával jól el
páholtam! Ott lóg ni, a nyeregszíjon. Nem akarnád tán 
még ezt is? — kérdezte a vadász a késére mutatván, 
s nyilván azt képzelte, hogy még mindig az ellenségével 
beszél. 

Nikolaj szóba sem állott a vadászszal, hanem meg
kérte a húgát és Petyát, hogy várjanak rá, és elment arra 
a helyre, a hol az Ilagin-féle ellenséges vadászok ál
lottak. 

A győztes vadász odaállt a vadászok közé, s ki- . 
váncsi és veletartó társainak beszámolt a diadaláról. 

Ügy állott a dolog, hogy Ilagin, a kivel Rosztovék 
pörben állottak, olyan helyeken is vadászott, a melye
ken, régi szokás szerint, Rosztovékat illette a vadászat 
joga, ma pedig, szinte készakarva, kirendelte az embe
reit oda, a hol Rosztovék vadásztak, s még azt is meg
engedte nekik, hogy az idegen kopók elől is elfoghas
sák a vadat. 

Nikolaj soha ^em látta Ilagint, de mint rendesen, 
sem az érzelmeiben, sem az ítéletében nem ismervén 
középutat, ennek a földesúrnak az erőszakoskodásairól 
és önkénykedéséről szállongó hírek nyomán, egész lel
kével gyűlölte és leggonoszabb ellenségének tartotta őt. 
Most is haragosan és ingerülten tartott felé, keményen 
szorongatta a karikását, s ellenségével szemben a leg
elszántabb és legkoczkázatosabb föllépésre is el volt 
készülve. 

Alig, hogy az erdő sarka mögül kiért, két kengyel
tartótól kísérve, pomnás fekete ménen egy kövér urat 
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látott maga felé közeledni, a kinek hódprémes sipka 
volt a fején. 

Ellenség helyett Nikolaj egy tekintélyes és udva
rias úrra bukkant Ilaginban, a ki már régóta meg akart 
ösmerkedni a fiatal gróffal. Ilagin, mikor odaért Rosztov-
hoz, megemelte hódprémes sipkáját és azt mondta, hogy 
nagyon sajnálja a történteket, hogy azt a vadászt, a ki 
nem átallotta a vadat idegen kopók elöl elfogni, meg 
fogja büntetni, megkérte a grófot, hogy továbbra is tartsa 
fönn vele az ösmeretséget és fölajánlotta neki a maga 
vadászterületét. * 

Natasa, attól tartván, hogy a bátyja valami szörnyű 
dologra ragadtatja el magát, egy kis távolságra izga
tottan követte őt. Látván, hogy az ellenségek a legszi-
vélyesebben hajlongnak egymás előtt, odament hozzá
juk. Ilagin Natasa előtt még magasabbra emelte hódpré
mes sipkáját, és kellemesen mosolyogva azt mondta, 
hogy a grófkisasszony úgy izzó vadászszenvedélye, 
mint szépsége révén, a melyről már oly sokat hallott, 
valóságos Diana. 

Ilagin, hogy vadásza hibáját jóvá tegye, kérte 
Rosztovot, hogy jöjjön el az ő lankás területére, mely 
alig egy versztnyire volt oda, melyet kizárólag a maga 
mulatságára tart fönn, s a melyen, a mint mondta, dögi
vei van a nyúl. Nikolaj elfogadta a meghívást, s a tár
saság, megkétszereződve, útnak indult. 

Az Ilagin-íéle lankáshoz a földeken kellett keresz
tülmenni. A vadászok eloszlottak. Az uraságok együtt 
mentek. A gyágyuska, Rosztov és Ilagin, iparkodván, 
hogy senki észre ne vegye, titokban egymás kutyáit 
mustrálgatták, s izgatottan szimatoltak a saját kutyáik 
vetélytársai után. 

Rosztovnak Ilagin füzérén különösen szemet szúrt 
a szépségével egy barnapettyes kis, keskeny szuka, 
mely a legtisztább fajból valónak látszott, izmai aczélo-
sak, pofája finom, fekete szemei kidülledtek. Sokat hal
lott Ilagin kutyáinak a vadságáról, és ebben a szép kis 
szukában az ö Milkájának a vetélytársát látta. 

Az idei termésről való nyugodt társalgás közepett. 
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melyet Ilagin kezdett, Nikolaj egyszerre rámutatott erre 
a barnapettyes szukára. 

— Szép kis állat ez az ön szukája! — mondotta 
csak úgy odavetve. — Jóvérű is? 

— Ez itt? Igen, jó kutya, — szépen dolgozik, — 
felelt Ilagin egykedvűen és rámutatott barnapettyes 
Jerzájára, a melyért most egy esztendeje három csa
ládot adott volt a szomszédjának. — Tehát önnél sem 
igen dicsekedhetnek valami jó pelyvával? — fűzte to
vább a megzavart beszélgetést. És illendőnek tartván, 
hogy a gróf udvariasságát viszonozza, Ilagin is végig
nézett az ő kutyáin, és kiválasztotta Miikát, mely szé
les farával szemet szúrt neki. 

— Az az ön feketepettyese is derék állat ám, pom
pás! — jegyezte meg. 

— Igen, szó sincs róla, jó irama van, — felelt Ni
kolaj. „Szökne csak ki valahonnan egy vén tapsifüles, 
majd megmutatnám én neked, micsoda kutya ez!" — 
gondolta magában, és a kengyeltartójához fordulva, oda
súgta neki, hogy egy rúbl jár ki annak, a ki kinéz, 
vagyis talál valahol egy meglapult nyulat. 

— Meg nem foghatom, — folytatta Ilagin, — hogy' 
tud némely vadász vadra, kutyára olyan irigy lenni. 
Nekem, tudja, az a mulatságom, hogy jól kijárom ma
gamat; különösen ilyen társaságban . . . melynél jobbat 
már kívánni lehet (megint megemelte Natasa előtt 
hódprémes sipkáját); az pedig, hogy megolvassam, hány 
bőrt viszek haza, — az nekem tökéletesen mindegy. 

— Tarmészetesen! 
— Vagy hogy olyasmi bántana, hogy idegen kutya 

fogja el a vadat, nem az enyém, — nálam a fő, hogy 
gyönyörködhessem a hajszában, nincs igazam, gróf? Ép
pen azért azt tartom . . . 

— Nee-tee-nee, hajrá! — hallatszott ekkor a meg
állott agarászok egyikének az elnyújtott fölkiáltása. A 
tarló közepén egy kis dombocskán állott, s karikásával 
a kezében, elnyújtva ismételte: nee-tee-nee! (Ez a hang 
és a fölemelt karikás azt jelentette, hogy valahol egy 
meglapult nyulat nézett ki.) 
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— Aá, úgy látszik, kinézett valamit, — szólott 
Ilagin úgy odavetve. — Nos, gróf, •hajtsuk meg együtt! 

— Bizony, meg kell hajtani . . . de hát, együtt? 
— felelt Nikolaj, s rábámult Jcrzára és a gyá
gyuska barna Rugájára, erre a két vetélytársra, a me
lyekkel még egyetlen egyszer se sikerült a kutyáit ösz-
szemérnie. „Am legyen, a legrosszabb esetben lefőzik 
az én Milkámat!" — gondolta magában s a gyágyus-
kával és Ilaginnal együtt megindult a nyúl nyomában. 

— Vén nyúl? — kérdezte Ilagin, mikor a vadász 
felé közeledett, a ki a nyulat kinézte, s nem minden iz
galom nélkül nézett körül, s füttyszóval bátorítgatta 
Jerzát . . . 

— És ön, Nikanorycs Mihail? — fordult oda a 
gyágyuskához. 

— Mit avatkozzam bele! Lám az önéi, — tiszta 
munka, mars! — ezereket érnek, egy-egy falut adott 
értük. Mérkőztessék csak a magukét, én meg majd né
zem! . . . 

— Rugaj! Ne, ne — kiáltott föl. — Rugajuska! — 
tette hozzá, önkéntelenül is ezzel a beczéző névvel 
akarván kifejezést adni a gyöngédségének, s a kutyá
jába vetett reménységének. Natasa látta és érezte azt 
az izgalmat, melyet a bátyja és ez a két öreg annyira 
leplezgetni akart, s maga is izgalomba jött tőle. 

A vadász, fölemelt karikásával még mindig ott állt 
a dombocskán, s az urak lépésben közeledtek felé; a ko
pók, melyek éppen a szemhatáron jártak, egyszerre elfor
dultak a nyúltól; a vadászok, de nem az uraságok, szintén 
távolodtak tőle. Lassan és higgadtan ment minden. 

— Merre van a feje? — kérdezte Nikolaj, mikor a 
szemfüles vadászhoz ért. De a vadász még nem is fe
lelhetett, mikor a nyúl, megérezvén, hogy kutya van a 
kertben, kiszökött. A füzéren lévő kopófalka vad üvöl
téssel iramodott a nyúl után a dombon lefelé; az agarak, 
melyek nem voltak pórázon, minden oldalról hatalmas 
szökésekkel nyomultak a kopók és a nyúl után. Az ed
dig lassan baktató lovászok: akadály! — kiáltással pró
bálták helyes nyomra terelni a kopókat, az agarászok 
pedig: nee-tee-nee!-t ordítozva igazgatták az agaraikat 
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és eszeveszett futásnak eredtek. A higgadt Ilagin, Niko
laj, Natasa és a gyágyuska csak úgy repültek, szinte 
maguk se tudván hogyan és hová, s nem láttak egyebet, 
mint a kutyákat és a nyulat, s folyton azon aggódtak, 
nehogy a hajszát akár csak egy pillanatra is szem elöl 
tévesszék. Véletlenül vén és gyorslábú nyúl akadt elé
jük. Mikor kiszökött, nem suttyant el mindjárt, hanem 
a fülét billegetve figyelt a minden oldalról fölhangzó 
kiabálásra és lódobogásra. Lassan vagy tíz szökkenést 
tett, s egészen magához engedte a kutyákat, míg 
végre fölismervén a veszedelmet, irányt választott s a 
füleit hátra csapva, nekirugaszkodott, a hogy' csak a lá
bai bírták. A tarlón lapult volt meg, de előtte vetések 
voltak, a melyeken nagyon tapadós volt a járás. A szem
füles vadász kutyái a legközelebb voltak a nyúlhoz, s 
így elsőnek pillantották meg és vetették magukat utána; 
de még jó messze voltak tőle, mikor mögülük egyszerre 
előreugrott Ilagin barnapettyes Jerzája s rémítő ira
modással ért a nyomába. Utánakapott a nyúl farkának 
s abban a hitben, hogy el is kapta, nagyot bukfencze-
zett. A nyúl erre elnyújtotta a derekát, s még eszeve- • 
szettebben gördült továr Jerza mögül a szélesfaru és fe
ketepettyes Milka is előkerült és szaporán iramodott a 
nyúl után. 

— Miluska! Matyuska! — hallatszott Nikolaj dia
dalmas felkiáltása. Ügy látszott, mintha Milka legott a 
nyomába érne és elcsípné a tapsifülest, de nagy lendü
lettel túlszaladt rajta. A nyúl felágaskodott. A szép 
Jerza megint nekiiramodott s nem tágított a nyúl farka 
mellől, de nehogy úgy járjon, mint az imént, mindenkép
pen az inába akart harapni. 

— Jorzinka! Szjosztricza! — hallatszott Ilagin si
ránkozó, magából kikelt hangja. Jerza nem hallotta a ri-
mánkodását. Ugyanabban a pillanatban, a mikor már-
már várható volt, hogy elkapja a nyulat, ez egy oldal-
ugrással kiperdült a vetés és a tarló közt lévő mesgyére. 
Jerza és Milka, mint az összefogott pár ló egymást szo
rítva nyomultak megint a nyúl után; a nyúlnak a mes-
gyén könnyebb volt a futása, viszont a kutyák kissé el
maradtak tőle. 
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— Rugáj! Rugájuska! Tiszta munka, mars! — kiál
tott föl ekkor egy újabb hang; és Rugaj, a gyágyuska 
rozsdavörös, görnyedt kanja kinyujtózott, s a derekát 
kifeszítve utóiérte az első két kutyát, majd kivált közü
lük s elszánt önfeláldozással már az orrán vitte a nyu
lat, befordította öt a mesgyéről a vefésbe, s térdig gá
zolva a vetés tapadós sarában, még jobban gyorsította 
az iramodását, s nem látszott más, mint hogy sárral teli
szórva a hátát, szinte zökkenés nélkül gördült a nyúl 
után. A kutyák most már csillag alakban vették körül a 
prédájukat. A következő pillanatban már a vadászok is 
ott állottak mind a nyüzsgő falka körül. A boldog gyá
gyuska egymaga leszállott s levágta a nyúl hátsó lá
bait. Megrázván a nyulat, hogy leperegjen a vére, ré
vedező szemekkel izgatottan nézett körül, s nem tud
ván mitévő legyen a kezeivel meg a lábaival, maga se 
tudta kihez és hogyan, így szólt: „Lám, tiszta munka, 
m a r s . . . ez aztán k u t y a . . . lefőzte valamennyit, az eze-
reseket is, meg a rubeleseket is — tiszta munka, mars!'* 
mondotta lihegve, s bosszúsan nézett körül, mintha csak 
szidott volna valakit, mintha valamennyien az ellenségei 
lettek volna, sértegették volna őt, s csak most sikerült 
volna valahára magát igazolnia. „No tessék, azok az 
czeresek — tiszta munka, mars!" 

— Rugáj, nesze! — mondotta, s odalökte neki a 
levágott két sáros lábat; megszolgáltad — tiszta munka, 
mars! 

— Ugyancsak kitett magáért, három hajtást veze
tett egymaga, —- szólott Nikolaj, a ki szintén nem hall
gatott senkire, s nem törődött vele, hallja-e valaki vagy 
sem. 

— Beh nagy dolog, 'sz ott volt az orra előtt! — 
mondotta Ilagin kengyeltartója. 

— Hjah, mikor már szorul a kapczája, akkor akár 
minden kuvasz elkapja, — dörmögte ugyanakkor Ilagin, 
a ki egészen kipirult és szinte fuldoklóit az erős hajszától 
és az izgatottságtól. Natasa, a ki szintén tátott száj
jal lihegett, örömében és lelkesedésében olyan éleset 
sikoltott, hogy az embernek szinte megcseridült belé 
a füle . . . ö ezzel az egy sikoltással kifejezte 
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mindazt, a mit a többi vadász egymás szavába vágó 
szószaporításával kifejezni akart. És ez a sikoltás 
annyira furcsa volt, hogy ő maga méltán szégyenkezhe
tett, a többiek pedig csodálkozhattak volna rajta, ha más 
körülmények közt hangzott volna el. A gyágyuska, a 
nyeregszíjra fűzte s a ló farán ügyesen átvetette a nyu
lat, s ezzel az átvétessél mintegy szemrehányást akar
ván kifejezni valamennyiük iránt, olyan ábrázattal, mely 
azt látszott mondani, hogy szóba sem akar állani senki
vel, felkapott világospej lovára és odább állott. Rajta kí
vül szomorúan és leverten indultak útnak valamennyien, 
s jó időbe került, míg megint bele tudtak zökkenni a 
tettetett közönyösség előbbi állapotába. Még jó darabig 
nézték a barnapettyes Rugájt, mely sárral beföcsölt, 
görbe hátával, a lánczait csörgetve, a győztes nyugodt 
ábrázatával koczogott a gyágyuska lovának a lábai 
nyomán. 

„Elvégre magam is csak olyan vagyok, mint a töb
biek, ha nem hajszáról van szó. De ott azután nem is
merek tréfát!" — Nikolaj ezt olvasta le a kutya ábrá
zatáról. 

Mikor a gyágyuska jóval .ezután oda jött Nikolaj-
hóz és megszólította, Nikolaj magára nézve hízelgőnek 
találta, hogy a gyágyuska a történtek után még arra mél
tatta, hogy szóba álljon vele. 

VII. 

Mikor Ilagin úgy estefelé elbúcsúzott Nikolajtól, ez 
olyan messzire volt hazulról, hogy elfogadta a gyágyus-
kának azt az ajánlatát, hogy hagyják abba a vadászatot, 
és háljanak meg nála, Mihajlovkában. 

— És ha eljönnétek hozzám — tiszta munka, mars! 
— szólott a gyágyuska, — annál jobb volna, nyirkos az 
idő, jól kipihenhetnétek magatokat s a grafinyecskát ko
csin küldhetnők haza. — A gyágyuska ajánlatát elfo
gadták, a vadászt elküldték Otradnoe-ba kocsiért, Niko
laj, Natasa és Petya pedig elmentek a gyágyuskához. 

Otthon a cselédek apraja-nagyja, öten is kisza-
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ladtak a parádés lépcsőre, hogy a gazdájukat fogadják. 
Ezenkívül a hátsó kapunál egy sereg vén és fiatal, apró 
és nagy vászoncseléd kandikált ki, hogy az érkező va
dászokat megbámulja. Natasának, egy lóháton ülő nőnek 
és még hozzá grófkisasszonynak, a megjelenése annyira 
fölcsigázta a gyágyuska háznépének a kíváncsiságát, 
hogy sokan minden teketória nélkül odajöttek hozzá, 
belebámultak a szemébe, s a jelenlétében megtették róla 
a megjegyzéseiket, azt hivén, hogy egy csodalény áll 
előttük, a ki nem is ember, s a ki lehetetlen, hogy meg
hallja és megértse azt, a mit mondanak róla. 

— Arinyka, nézzed csak, milyen oldalvást ül! ö 
maga ül, a lábait meg lógatja. . . Lám, még kürtöcskéje 
is van. 

— Szent-atyám, micsoda csöpp a l á b a . . . 
— Lám, ostora is van! 
— Hogy' van az, hogy nem bukfenczeztél le? — 

szólott a legbátrabb, most már egyenesen Natasához 
fordulva. 

A gyágyuska, a kert lombjai mögött meghúzódott 
fa-házikójának a kapujában leszállt a lóról, körüljártatta 
a szemeit a háza népén s odakiáltott nekik, hogy a ki
nek szabad a keze, jöjjön, s minden legyen készen a ven
dégek és az egész vadásztársaság fogadására. 

Legott szétszaladt mindenki. A gyágyuska lesegí
tette Natasát a lóról, s karonfogva fölvezette őt a lépcső 
rozoga deszkafokain. A deszkafalakból összerótt és vako
latlan ház nem volt éppen nagyon tiszta, — nem tett 
olyan benyomást, mintha a benne lakóknak az lett volna 
a czéljuk, hogy sehol egy foltocska se legyen rajta, — 
de azért elhanyagoltnak se látszott. Friss almaillat áradt 
szét az előszobában s a falakon farkas- és rókabörök 
függtek. 

A gyágyuska az előszobán keresztül bevezette a 
vendégeit egy kis terembe, melyben egy szárnyas-asztal 
és piros székek álltak, áftitán a fogadó-szobába, mely
ben egy kerek nyírfa-asztal s egy pamlag volt látható, 
majd a dolgozószobájába, a hol egy piszkos szőnyeg 
szélén rozoga pamlag állott, a falakon pedig Szuvarov-
nak s a gazda szüleinek képei és az ö saját, egyenruhás 
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arczképe függött. Erős dohány- és kutyaszag érzett a 
szobában. Itt a gyágyuska leültette a vendégeit, kérte 
őket, hogy helyezkedjenek el kényelmesen, akár csak 
otthon volnának, ő maga pedig kiment. Rugaj, azon sá
rosan, a mint hazakerült, bejött a szobába, lefeküdt a 
pamlagra s a nyelvével és a fogaival elkezdett tisztál
kodni. A dolgozószobából egy folyosó nyílott, a mely
ben rongyos függönyös ellenzők látszottak. Az ellenzők 
mögül női kaczagás és suttogás hallatszott. Natasa, Ni
kolaj és Petya levetkőztek és leültek a pamlagra. Petya 
a könyökére hajtotta a fejét és legott elaludt; Natasa és 
Nikolaj szótlanul ültek egymás mellett. Csak úgy égett 
az arczuk, nagyon éhesek és nagyon jókedvűek voltak. 
Egymást nézték (a vadászat után, ott a szobában, Niko
laj már nem tartotta szükségesnek, hogy a huga fölött 
való férfias fölényét éreztesse); Natasa rápillantott a 
bátyjára, s egyikük sem állta ki soká, egyszerre mind a 
ketten csengő kaczagásra fakadtak, mielőtt még erre a' 
kaczagásra ürügyet találhattak volna. 

Kevés vártatra megint előkerült a gyágyuska, kék, 
nadrág, könnyű csizma és kurta kozák zeke volt rajta. 
És Natasa úgy érezte, hogy ez az öltözet, a melyben 
gúnyosan csodálkozva nézte a gyágyuskát Otradnoeban, 
semmivel se volt silányabb viselet a kabátnál vagy a 
frakknál. A gyágyuskának is jó kedve volt; nemcsak 
hogy nem sértődött meg a két testvér kaczagásán (esze 
ágába se jutott, hogy esetleg az ő életmódján nevethesse
nek), hanem ő is csatlakozott minden ok nélkül való 
kaczagásukhoz. 

— Ügy ám, kis grófnőcském, — tiszta munka, 
mars! — nem igen tudnék ám hamarosan még egy ilyet! 
— mondotta s egy hosszúszárú pipát odanyújtott Rosz-
tovnak, egy másik kurtábbat pedig szokott mozdula
tával a három újja közé fogott. 

— Nyeregben ült egész n a p . . . akár egy férfinak 
is becsületére válnék, s oda se néz neki! 

Kevéssel a gyágyuska után, egy, a léptei után ítélve 
mezítlábas leány kinyitotta az ajtót, s kezében egy 161 
megrakott nagy tálqzával belépett a szobába egy kövér 
és pirosarczú, körülbelül negyvenéves szép asszony, a 
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kinek kettős tokája s piros és telt ajkai voltak. Szemei
ben és minden mozdulatában a vendégszeretet nyilván
való és vonzó kifejezésével nézett végig a vendégeken 
s szívélyes mosolylyal, tiszteletteljesen üdvözölte őket. 
Ez a hölgy (a gyágyuska gazdasszonya) bár jóval kövé-
lebb volt a rendesnél, s ennek következtében kénytelen 
volt a keblét és a hasát előretolni, a fejét pedig hátra
szegni, mégis rendkívül könnyedén lépkedett. Odament 
az asztalhoz, letette a tálczát s puha fehér kezeivel ügye
sen leszedte róla a palaczkokat, az ételeket és a hozzá
valókat és szétrakta az asztalon. Mikor ezzel elkészült, 
félrehúzódott és mosolyogva megállt az ajtóban. —- „íme, 
én vagyok az! — Most már érted a gyágyuskát?" — 
mintha csak ezt kérdezte volna Rosztovtól egész meg
jelenése. Hogy' ne értené: nemcsak Rosztov, de Natasa 
is teljesen értette a gyágyuskát, s összeránczolt szem
öldökeinek s annak a boldog és önelégült mosolynak a 
jelentőségét, a mely, mialatt Feodorovna Aniszja a szobá
ban járt, alig hogy széjjelhúzta az ajkait. Volt a tálczán 
fűszeres és édes pálinka, gomba, fekete lisztből készült 
savós lepény, lépes, és habzó főtt méz, alma, friss, aszalt 
és mézben eltett dió. Azután behozott még Fedorovna 
Aniszja mézzel és czukorral készült befőttet, sódart, és 
frissen sült csirkét. 

Mindez Fedorovna Aniszja saját szedése, saját fő
zése és saját eltevése volt. Mindennek az ize és az illata 
az ö ízlésének volt a szüleménye. Mindez zamatosságra, 
tisztaságra, patyolatfehérségre, s az ő szívélyes moso
lyára emlékeztetett. 

— Kóstolja meg, kisasszonykám, grafinyuskám, — 
mondogatta, s hol ezt, hol azt kínálta oda Natasának. 
Natasa mindenből evett és úgy tetszett neki, hogy ilyen 
savós lepényt, ilyen zamatos befőttet és mézes diót és 
ilyen csirkesültet még se nem látott, se nem evett soha. 
Fedorovna Aniszja kiment. Rosztov és a gyágyuska, 
miután egy kis jófajta cátresznye-pálinkával leöblítették 
a vacsorát, elkezdtek beszélgetni a múlt és a jövendő 
vadászatokról, Rugajról és Ilagin kutyáiról. Natasa csil
logó szemekkel, egyenesen ült a pamlagon és hallgatta 
őket. Nem egyszer megpróbálta Petyát fölkelteni, hogy 
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valamit adjon neki enni, de mindannyiszor valami érthe
tetlen mormogás után csak aludt tovább. Natasának 
olyan jó kedve kerekedett, olyan pompásan érezte magát 
ebben a rá nézve új környezetben, hogy csak attól tar
tott, nagyon is korán talál érte jönni a kocsi. Egy 
kis ideig tartott véletlen hallgatás után, mely az olyan 
embereknél, a kik először fogadnak valakit a házukban, 
csaknem mindig előfordul, a gyágyuska, mintegy vá
laszul a vendégeit foglalkoztató gondolatokra, így szólt: 

— Hát biz én így éldegélem végig az életemet. . . 
Hogy meg kell halni, — tiszta munka, mars, — az egy
szer bizonyos. Ugyan hát mit vétkezzék még az ember! 

A gyágyuska arcza nagyon sokatmondó, sőt szép 
volt, a mikor ezt mondotta. Rosztovnak ekközben eszébe
jutott mindaz a sok jó, a mit a gyágyuskáról az apjától 
és a szomszédoktól hallott. 

A gyágyuska a kormányzóság egész területén a 
legnemesebb lelkű és legkifogástalanabb kiilöncz hírében" 
állott. Hívták őt családi ügyek eligazítására, megtették 
végrendeleti végrehajtónak, titkokat bíztak rá, megvá
lasztották bírói és más egyéb tisztségekre, de a köz-, 
hivatalokat mindig makacsul visszautasította, az őszt és 
a tavaszt pej heréitjén a földeken töltötte, télen otthon 
ült, nyáron pedig elvadult kertjében heverészett. 

— Miért nem vállal valami hivatalt, gyágyuska? 
— Volt hivatalom, de otthagytam. Nem nekem való, 

tiszta munka, mars, nem értek én semmihez. Ez a ti dol
gotok, nekem kevés az eszem hozzá. A mi a vadászatot 
illeti, az egészen más, tiszta munka, mars! — Nyissátok 
ki azt az ajtót, — kiáltott föl. — Miért tettétek be! — A 
korridor (melyet a gyágyuska kolidor-nak mondott) vé
gén a vadászok legényszobájába nyílt az ajtó: így hívták 
az urasági vadászok szobáját. Meztelen lábak gyors lép
tei hallatszottak s valakinek a láthatatlan keze kinyitotta 
a vadász-szoba ajtaját. A koridoron keresztül tisztán át
hallatszottak a balalajka hangjai, a melyen ennek a hang
szernek nyilván egy igazi mestere játszott. Natasa már 
régóta figyelt ezekre a hangokra, most pedig kiment a 
folyosóra, hogy jobban hallhassa. 

— A kocsisom, Mityka játszik . . . Vettem neki 
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egy szép balalajkát, szeretem, — szólott a gyágyuska. 
Bevett szokás volt nála, hogy a mikor a vadászatról ha
zajött, Mityenka a vadász-szobában elkezdett balalaj-
kázni. A gyágyuska nagyon szerette ezt a muzsikát hall
gatni. 

— Milyen szép! Igazán pompás, — mondotta Niko
laj valamelyes önkéntelen kicsinyléssel, mintha restelte 
volna bevallani, hogy neki is nagyon tetszettek ezek a 
hangok. 

— Mit, pompás? — szólott Natasa szemrehányóan, 
megértvén azt a hangot, a melyen ezt Nikolaj mondta. 
— Nem hogy pompás, de egyszerűen gyönyörű! — Ép
pen úgy, mint a gyágyuska gombáját, mézét és pálinká
ját a legjobbnak találta a világon, ez a dallam is ebben a 
pillanatban a zenei élvezet csúcspontjának tetszett előtte. 

— Még, kérem még, — szólt ki Natasa az 
ajtón, a mint a balalajka elnémult. Mityka meghangolta 
a hangszerét, s erőteljes pengetéssel és széles fogások
kal megint elkezdette játszani a nagyasszonyt. A gyá
gyuska félrehajtott fejjel ült ott s alig észrevehető mo-
solylyal hallgatta. A nagyasszony motívuma százszor is 
ismétlődött. A balalajkát ismételten meghangolták, s 
utána megint megszólaltak ugyanazok a hangok, a mi 
azonban nemcsak hogy nem untatta a hallgatókat, de 
sőt újra meg újra szívesen hallgatták a játékát. Fedo-
rovna Aniszja is belépett s kövér testével odatámaszko
dott az ajtófélfához. 

— Méltóztatik hallani? — kérdezte Natasától, a 
gyágyuskáéhoz nagyon hasonló mosolylyal. — Pompá
san játszik, — tette hozzá. 

— De ezt a dallamot nem így kell játszani, — szó
lott egyszerre a gyágyuska egy erélyes mozdulattal. — 
Szét kell bontani, tiszta munka, mars, szét kell bontani 
a hangokat. 

— Hát ön is ért hozzá? — kérdezte Natasa. 
A gyágyuska elmosolyodott és nem felelt. 
— Nézd meg csak, Aniszjuska, föl van-e hűrozva 

a gitárom? Már rég nem volt a kezemben, — tiszta 
munka, mars! Egészen elhanyagoltam. 
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Fedorovna Aniszja könnyed léptekkel elment, hogy 
a gazdája kívánságát teljesítse és elhozta a gitárt. 

A gyágyuska nem nézett senkire, lefújta róla a port, 
csontos ujjaival megkopogtatta a fáját, meghangolta a 
gitárját és elhelyezkedett a karosszékében. Bal könyökét 
kifeszítve, kissé színpadias mozdulattal a vállához illesz
tette a gitárt, de nem a nagyasszonyt játszotta, hanem 
egy tisztán csengő accordot fogott, s lassan, nyugodtan 
de határozottan és nagyon lassú tempóban elkezdte ját
szani az: „A kövezett utczán vé-é-égig" kezdetű dalt. 
Nikolaj és Natasa lelkében mindjárt először azzal a nyu
godt jókedvvel csendült meg ez a dallam, a mely Fedo
rovna Aniszja egész lelkéből szerteáradt. Fedorovna 
Aniszja elpirult, elnevette magát és a kendőjébe temetve 
az arczát, kiment. A gyágyuska tisztán, szabatosan és 
erélyesen pöngette tovább a dalt, és változatlan ihlettel 
bámult arra a helyre, a melyen az imént Fedorovna 
Aniszja állott. Alig-alig hogy megvillant egy kis mosoly 
az egyik ősz bajusza alatt, különösen akkor, a mikor ki
szélesedett a dallam, a vége felé meggyorsult az ütem és 
a fogások közt mintha megszakadt volna valami. 

— Gyönyörű, gyágyuska, elragadó! Még, még! — 
kiáltott föl Natasa, a mint vége szakadt a dalnak. Föl
ugrott a helyéről, megölelte és összecsókolta a gyágyus
kát. — Nikolenyka, Nikolenyka! — mondotta s rápillan
tott a bátyjára, mintha csak azt kérdezte volna tőle: — 
vájjon mit jelentsen ez? 

Nikolajnak szintén nagyon tetszett a gyágyuska já
téka. Másodszor is eljátszotta a dalt. Fedorovna Aniszja 
mosolygó arcza megint megjelent az ajtóban, s mögötte 
más arczok is bekukkantak . . . „Kristálytiszta forrás 
szélén, szólt a lányka: jöjj hát mellém!" — játszotta a 
batyuska, s egy ügyes fogással megszakította a dalt és 
megrázta a vállait. 

— Még, még, gyágyuska lelkem, — sóhajtott föl 
Natasa olyan rimánkodó hangon, mintha csak az élete 
függött volna rajta. A gyágyuska fölkelt, s mintha csak 
két ember lett volna benne, — az egyik komolyan elmo
solyodott a másik víg ficzkóra, ez pedig egy naiv és 
akkurátus tánczmozdúlatot csinált. 
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— No, húgocskám! — kiáltott föl a gyágyuska, s 
egy accordot fogva, a kezével intett Natasának. 

Natasa ledobta magáról a kendőt, odaugrott a gyá
gyuska elé, csípőiére tette a két kezét s a vállait illegetve 
megállt előtte. 

Honnan, hogyan és mikor szívta magába ez a gróf
kisasszony, a kit egy emigráns franczia leány nevelt, ezt 
az orosz levegőt, a mely belőle szerteáradt, ezt a lelket, 
honnan vette ezeket a mozdulatokat, a melyeknek a pas 
de chále-t már rég ki kellett volna szorítani. De ez a lé
lek, ezek a mozdulatok ugyanazok az utánozhatatlan és 
megtanulhatatlan orosz mozdulatok voltak, a melyeket 
a gyágyuska várt is tőle. Alig hogy fölkelt, s diadalmasan, 
büszkén és csíntalan jókedvvel elmosolyodott, elmúlt az 
első rémület, mely Nikolajt és a jelenlévőket elfogta volt 
azért, mert attól tartottak, hogy nem jól csinálja a dolgát, 
és valamennyien gyönyörködve nézték őt. 

Mindent olyan jól és olyan szabatosan csinált, hogy 
Fedorovna Aniszja, a ki legott odanyújtotta neki a táncz-
hoz szükséges kendőt, a mint ezt a finom, kecses, rá nézve 
oly idegen, selyemben és bársonyban nevelkedett gróf
kisasszonyt elnézte, a ki mindazt úgy meg tudta érteni, 
a mi Aniszjában, Anikó apjában, az anyjában, a nénié
ben és minden orosz emberben meg volt, a mosolyán 
keresztül könnyekre fakadt. 

— No, grafinyecska, tiszta munka, mars! — szó
lott a gyágyuska örömteljesen mosolyogva, mikor a 
táneznak vége lett. — Hajai, húgocskám! Most már 
aztán csak egy derék íérjecskét válassz magadnak, — 
tiszta munka, mars! 

— Már meg is van, — böffentette ki Nikolaj moso
lyogva. 

— Oh? — szólott a gyágyuska meglepetve és kérdő 
pillantást vetett Natasára. Natasa boldogan mosolyogva 
igenlően bólintott a fejével. 

— De még milyen! — mondotta. De alig hogy ezt 
kimondotta, a gondolatok és érzések egy egészen más, 
új raja támadt a lelkében. Mit jelentett Nikolaj mosolya, 
mikor azt mondta: „Már meg is van", örül-e rajta vagy 
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sem? Mintha csak azt gondolná, hogy az én Bolkon-
szkij-m sem helyeselné és nem értené meg ezt a mi jó
kedvünket. „Vájjon hol lehet most?" — gondolta Natasa 
és egyszerre elkomolyodott az arcza. De ez csak egy 
pillanatig tartott. „Ne gondolj erre, ne merészelj erre gon
dolni", — parancsolt rá magára, s mosolyogva megint 
odaült a gyágyuska mellé, s megkérte őt, hogy játszszék 
még valamit. 

A gyágyuska eljátszott még egy dalt és egy kerin
gőt; azután pedig, rövid hallgatás után megköszörülte 
a torkát és elénekelte kedvencz vadászdalát: 

Tegnap óta szépen hull a, 
Szépen hull a csapahó . . . 

A gyágyuska úgy énekelt, mint a hogy' a nép éne
kel, azzal a mélységes és naiv meggyőződéssel, hogy az 
éneknek minden jelentősége a szövegben van, hogy a 
dallam magától jön, hogy külön dallam nem is szokott 
lenni s hogy a dallam csak úgy, az összhang kedvéért 
van . . . Innen volt az, hogy ez a szinte öntudatlan dal
lam, mely olyan, akár a madárdal, a gyágyuskából is 
olyan rendkívül szépen áradt ki. Natasa el volt ragad
tatva a gyágyuska énekétől. Elhatározta, hogy nem is 
tanul tovább hárfázni, hanem csak gitározni. Elkérte a 
gyágyuskától a gitárt s legott elkezdte néhány accorddal 
kísérni az énekét. 

Tíz órakor Natasáért és Petyáért eljött egy vadász
kocsi, kzy hintó és három lovas, a kiket azért küldtek, 
hogy őBet fölkutassák. A gróf és a grófné nem tudták 
hol vannak, s mint a küldöncz mesélte, nagyon aggódtak 
értük. Petyát mint a halottat, fölrakták a vadászkocsira; 
Natasa és Nh^oláj beültek a hintóba. A gyágyuska jól be-
bugyelálta Natasát, s rendkívül szívélyesen búcsúzott el 
tőle. Gyalog elkísérte őket a hídig, a melyet meg kellett 
kerülniök a gázlón, s lámpavivőket rendelt a kocsik elé. 

— Isten veled, húgocskám, lelkem! — hangzott föl 
a sötétből a hangja, de nem az a hang, a melyet Natasa 
ismert, hanem az, a melyen a „Tegnap óta hull " 
kezdetű dalt énekelte. 

Tolsztoj : Háború és béke. II. 10 
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A falúban, a melyen keresztül mentek, mécsek pis
logtak az ablakokban, és füst-szag terjengett. 

— Micsoda pompás ember ez a gyágyuska! — szó
lott Natasa, mikor kiértek az országútra. 

— Bizony, — felelt Nikolaj. — Nem fázol? 
— Nem, pompásan érzem magamat, pompásan. 

Igazán mondom, — szólott Natasa s maga is csodálko
zott. Jó sokáig hallgattak. 

Sötét és nyirkos volt az éjszaka. A lovakat nem 
is lehetett látni: csak hallották, a mint lubiczkolva gá
zoltak a feneketlen sárban. 

Vájjon mi ment végbe ebben a fogékony gyermek-
lélekben, mely oly mohón leste és szívta magába az élet 
legváltozatosabb benyomásait? Hogy' is fért el benne 
mindez? De a mellett nagyon boldog volt. Mikor már 
közeljártak hazafelé, egyszerre elénekelte a „Tegnap 
óta szépen hull a . . . " dallamát. Már egész úton tűnődött 
rajta, míg végre megcsípte. 

— Megcsípted? — kérdezte Nikolaj. 
— Mire gondoltál most Nikolenyka? — kérdezte 

Natasa. Szerették ezt egymástól kérdezgetni. 
— Én? — szólott Nikolaj eltűnődve; — lásd, eleinte 

azt gondoltam, hogy Rugáj, az a rozsdavörös kan, hason
lít a gyágyuskához, és ha ember volna, mindig magá
nál tartaná a gyágyuskát, ha nem is a vadászat, de már 
úgy az összhang kedvéért, magánál tartaná. Milyen jó 
ember a gyágyuska! Nem igaz? Nos, és te? 

— Én? Megálljunk csak. Én azt gondoltam, hogy 
lám mi most megyünk és azt hisszük, hogy haza me
gyünk, pedig hát Isten tudja, hova megyünk ebben a sö
tétségben, s egyszerre majd megérkezünk, s azt látjuk, 
hogy nem Otradnoeban, hanem valahol Tündérország
ban vagyunk. Aztán még azt is gondoltam . . . Nem. 
nem gondoltam semmit 

— Tudom, alkalmasint ö rá gondoltál, — mondotta 
Nikolaj mosolyogva, amint a hangja csengése után bele
látott a lelkébe. 

— Nem, — felelt Natasa, bár csakugyan egyebek-
közt Andrej herczegre is gondolt, és arra, hogy vájjon 
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hogy' tetszenék neki a gyágyuska. — De már egész úton 
azon tűnődöm, de egész úton már: milyen szépen viselte 
magát Aniszjuska, igazán nagyon szépen . . . — mon
dotta Natasa. És Nikolaj egyszerre csak hallotta minden 
ok nélkül való, csengő és boldog kaczagását. 

— De tudod, — tette hozzá egyszerre, — én biztos 
vagyok benne, hogy soha az életben nem leszek többé 
olyan nyugodt és boldog, mint most vagyok. 

— Micsoda badarság, ostobaság, hazugság, — szó
lott Nikolaj és elgondolta: „Milyen bájos teremtés is ez 
az én Natasám! Nincs és nem is lesz nálánál jobb bará
tom soha. Minek is megy férjhez? — bár mindig együtt 
maradhatnánk!" 

— Milyen pompás fiú ez a Nikolaj, — gondolta 
Natasa. 

— Áá! Még világos a fogadó-szoba! — kiáltott föl, 
rámutatva a ház ablakaira, melyek oly szépen csillog
tak az éjszaka nyirkos, bársonyos sötétségében. 

VIII. 

Andrejics llya gróf lemondott a marsallságról, mert 
ez a tisztség túlságosan sok kiadással járt. De a dolgai 
azért sehogy' se tudtak rendbejönni. Natasa és Nikolaj 
gyakran látták a szüleiket titokban és izgatottan beszél
getni, s félfüllel úgy hallották, mintha a Rosztov nemzet
ség ősi, fényes házának és a Moszkva melletti birtoknak 
az eladásáról lett volna szó köztük. Miután a gróf letette 
a marsalli tisztet, nem kellett többé olyan nagy lábon 
élniök, és így az otradnoei élet is valamivel csöndesebbé 
lett, mint az utóbbi években volt; de azért az a rengeteg 
ház, meg a szárnyépületek is mindig tele voltak vendé
gekkel, s az asztalnál is állandóan legalább húszan ültek. 
Ezek mind a házhoz, sőt csaknem a családhoz tartozó 
vagy olyan emberek voltak, a kiknek, úgy látszott, hogy 
föltétlenül a gróf házában kellett élniök. Ilyen volt Dimm-
ler, a muzsikus, a feleségével, Vogel, a tánczmester, a 
családjával, egy Bjelova nevű vén-kisasszony, a ki szin
tén ott lakott, és még sok más: Petya tanítói, a leányok 

10" 
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volt nevelőnője, és egy sereg más, a kikre nézve sokkal 
jobb és előnyösebb volt a grófnál, mint otthon lakni. 
Nem volt olyan nagy ki- s bejárás, mint annakelőtte, de 
azért az életmódjuk ugyanaz volt, a mely nélkül a gróf 
és a grófné el se tudták képzelni az életet. Meg volt a 
régi falka, melyet Nikolaj még gyarapított; az istállók
ban ott állott ötven ló és tizenöt kocsi, csak úgy, mint 
eddig; névnapok alkalmával nem hiányoztak a pazar 
ajándékok s a hetedhét országra szóló ünnepi ebédek; a 
grófnak továbbra is meg voltak a maga whist és boston 
játszmái, a melyeknél, miután úgyszólván nyilt kártyá
val játszott, naponta százakat juttatott a szomszédai zse
bébe, a kik azt a jogot, hogy a gróffal kártyázhattak, a 
legelőnyösebb bérletnél is többre becsülték. 

A gróf, mint valami óriási hálóban, úgy vergődött 
az ügyes-bajos dolgai közt, iparkodott nem hinni el, hogy 
csakugyan benne van, pedig minden lépésével jobban 
belekavarodott és nem érzett magában elegendő erőt, sem 
ahhoz, hogy a hálót széttépje, sem ahhoz, hogy óvatosan 
és türelemmel szétbogozza. A grófné az ő szerető szívével 
megérezte, hogy a gyermekei tönkremennek, hogy a gróf 
nem hibás, hogy nem tud más lenni, mint a milyen, hogy 
(bár iparkodik ezt palástolni) a maga és gyermekeinek a 
tönkrejutása gondolatától maga is szenved, és minden
képpen módot keres a bajok orvoslására. Az ő női állás
pontjából ítélve meg a dolgot, csak egyetlen mód kínál
kozott a menekülésre: ha Nikolajt összeházasítják va
lami gazdag leánynyal. Érezte, hogy ez volt az utolsó 
reménység, s hogy ha Nikolaj azt a parthiet, a melyet 
ő talált a számára, visszautasítja, úgy egyszer s minden
korra le kell mondaniok arról, hogy a viszonyaikat va
laha is rendezhessék. Ez a parthie Karagina Julié volt, 
derék és erényes szülők gyermeke, a kit Rosztovék gyer
mekkora óta ismertek, s a ki most utolsó testvére halála 
óta egyike volt a leggazdagabb leányoknak. 

A grófné egyenesen megírta Karaginának Moszk
vába, hogy szeretné, ha a fia elvenné az ő leányát, s le
velére kedvező választ kapott. Karagina azt felelte, hogy 
ő a maga részéről készségesen beleegyezik, s hogy a 
leánya elhatározásától függ minden. Még azt is hozzá-
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tette, hogy leghelyesebbnek tartaná, ha Nikolaj eljönne 
Moszkvába. 

A grófné ismételten, könnyek között emlegette a 
fiának, hogy most, miután mindakét leánya el van látva, 
egyetlen vágya az volna, hogy ö is megnősüljön. Azt 
mondta, hogy egészen nyugodtan tudna a sírjába feküdni, 
ha még ezt az egyet megérhetné. Azután közölte vele, 
hogy ki is van már nézve a számára egy gyönyörű leány, 
és iparkodott belőle a házasság felől táplált nézeteit ki
csalni. 

Más alkalmakkor meg magasztalta Juliét és azt ta
nácsolta Nikolajnak, hogy menjen el az ünnepekre Moszk
vába szórakozni. Nikolaj kitalálta, hogy mire czéloz az 
anyja biztatása és egy ilyen beszélgetés alkalmával si
került is őt őszinte vallomásra birnia. Nyíltan kimondotta, 
hogy viszonyaik rendezésének utolsó reménysége az ő 
és Karagina házassága. 

— Nos, és ha én egy vagyontalan leányt szeretnék, 
akkor is azt kívánná tőlem mamácska, hogy a vagyonért 
föláldozzam az érzelmeimet? — kérdezte az anyjától, 
fogalma se lévén kérdésének a kegyetlenségéről s csak 
nemes gondolkozásmódjának akarván jelét adni. 

— Nem, te nem jól értettél, — szólott az anyja, 
nem tudván, hogy' mentegesse magát. — Nem jól ér
tettél, Nikolenyka. Én csak a te boldogságodat akarom, 
— tette hozzá, de érezte, hogy nem mond igazat és hogy 
zavarba jött. Sírva is fakadt legott. 

— Mamuskám, ne sírjon, csak azt mondja meg, 
hogy akarja, és tudja, hogy én mindenemet, az életemet is 
szívesen föláldozom azért, hogy maga megnyugodjék, — 
mondotta Nikolaj. — Mindent föláldozok a kedveért, még 
az érzelmeimet is. 

De a grófné nem így akarta a kérdést fölállítani: ő 
nem akart a fiától áldozatot, sőt ő akart neki áldozatot 
hozni. 

— Nem, te nem értettél meg, ne is beszéljünk hát 
róla, — szólott a könnyeit törülgetve. 

„Igen, lehet, hogy csakugyan szeretek is egy sze
gény leányt", — mondotta magában Nikolaj; „és most 
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az érzelmeimet, a becsületemet föláldozzam a vagyonért? 
Csodálom, hogy' is tudott a mamácska ilyesmit mon
dani nekem. Azért, mert Szonya szegény, sokkal boldo
gabb lennék vele, mint valami Julie-féle babával. Az ér
zelmeimet mindig föláldozhatom a szüleim boldogságá
ért", — mondotta magában, „csakhogy én nem tudok az 
érzelmeimnek parancsolni. Ha szeretem Szonyát, úgy ez 
az érzés erősebb bennem mindennél, és mindennek fö
lötte áll a világon." 

Nikolaj nem ment el Moszkvába, a grófné nem be
szélt vele többé a házasságról, s szomorúan s olykor 
bosszúsan látta a fia és a hozomány nélkül való Szonya 
közt mindinkább fokozódó közeledés előjeleit. Bár szemre
hányásokat tett magának érte, de nem tudta megállani, 
hogy ne zsörtölődjék, ne torzsolkodjék Szonyával, s 
gyakran minden ok nélkül rátámadt, lemagázta és „ked-
vesem"-nek szólította. A jó grófné leginkább azért ha
ragudott Szonyára, hogy ez a szegény, feketeszemű leány 
olyan szelíd, olyan jó és olyan hálásan odaadó volt a jói-
tevői iránt, s olyan őszintén, változatlanul és önfeláldo
zóan szerelmes volt Nikolaj-ba, hogy semmi tekintetben 
se lehetett neki szemrehányásokat tenni. 

Nikolaj egész szabadságát a szüleinél töltötte. Andrej 
herczegtől, a vőlegénytől, megjött a negyedik levél is Ró
mából, a melyben azt írta, hogy már rég útban volna 
Oroszország felé, ha a meleg éghajlat alatt egészen vá
ratlanul ki nem újult volna a sebe, a miért most kénytelen 
a jövő év elejére halasztani a hazajövetelét. Natasa még 
éppen úgy szerelmes volt a vőlegényébe, éppen olyan 
nyugodt volt ebben a szerelemben és éppen oly fogékony 
volt az élet minden öröme iránt, mint addig; de a tőle 
való távollét negyedik hónapjában, mind gyakrabban el
fogta őt a szomorúság, a melylyel képtelen volt szembe-
szállani. Sajnálta magát, sajnálta, hogy ez az egész idő, a 
mely alatt annyira képesnek érezte magát arra, hogy sze
ressen és szerettessék, olyan siváran és olyan haszonta
lanul telt el. 

Rosztovék házában bizony nem volt valami vidám 
az élet. 
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IX. 

Eljött a karácsony, s az ünnepi misén, a szomszé
dok és a házbeliek ünnepélyes és unalmas szerencsekívá-
natain és a valamennyiükre felhúzott új ruhákon kívül 
semmi különös sem adta elő magát, a mi karácsonyra em
lékeztetett volta, pedig a szélcsendes, húszfokos hideg
ben, a nappal káprázatos, szinte vakító napsugarában s 
az éjjel csillagos, téli világosságában ugyancsak elkelt 
volna ennek az időszaknak valami határozottabb kidom-
borodása. 

Ünnep harmadnapján, ebéd után mind elszéledtek a 
házbeliek a szobáikba. Ez volt a nap legunalmasabb 
szaka. Nikolaj, a ki délelőtt szomszédolni volt, a pamlagos 
szobában elaludt. Az öreg gróf a dolgozó-szobájában pi
hent le. A fogadó-szobában a nagy kerek asztal mellett, 
ott ült Szonya s valami mintát másolt. A grófné kártyát 
vetett. A félkegyelmű Ivanovna Nasztaszja szomorú áb
rázattal ült az ablakban két öreg asszonynyal. Natasa be
jött a szobába, odament Szonyához, megnézte mit csi
nál, azután odament az anyjához és szótlanul megállt. 

— Mit jársz-kelsz, mint az Orbán lelke? — kérdezte 
az anyja. — Mi kell? 

— ö kell . . . most mindjárt, ebben a pillanatban 
kell, — mondotta Natasa csillogó szemekkel, de komo
lyan. A grófné fölemelte a szemeit és merően ránézett a 
leányára. 

— Ne nézzen rám, mama, ne nézzen rám; tüstént 
elfog a sírás. 

— Ülj le, ülj ide hát hozzám, — szólott a grófné. 
— Mama, én öt akarom. Mért élek így hiába, 

mama? . . . — Elcsuklott a hangja, megeredtek a köny-
nyei, s hogy elrejtse őket, szaporán elfordult és kiment a 
szobából. Átment a pamlagos szobába, megállt, egyet 
gondolt és kiment a cselédszobába. Ott az öreg szoba
leány zsémbelt egy fiatal csitrivel, a ki éppen akkor 
lihegve futott be az udvarról. 

— Elég a hanczúrozásból, — szólott az öreg, — 
mindent a maga idejében. 
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— Hadd el, Kondratyevna, — mondotta Natasa. — 
Menj csak, Mavrusa, menj. 

Miután Mavrusát kieresztette, Natasa a termen ke
resztül eljutott az előszobába. Egy öreg és két fiatal inas 
kártyáztak. Abbahagyták a játékot és fölálltak, mikor 
az úrnőjük belépett. „Mjt csináljak velük?" — gondolta 
Natasa. 

— Nikita, gyere csak ide kérlek . . . „Ugyan hova 
küldjem?" Igen, menj csak le az udvarra, és hozz fel egy 
csirkét, te pedig, Misa, egy kis zabot. 

— Egy kis zabot parancsol? — kérdezte Misa vidá
man és szolgálatkészen. 

— Menj csak, menj, szaporán, — biztatta az öreg. 
— Fedor, te meg készíts nekem egy darab krétát. 
Mikor a buffet-szoba mellett elment, berendelte a 

szamovárt, bár éppenséggel nem volt teázás ideje. 
Foka, a gazda, tán' a legepésebb ember volt az 

egész házban. Natasa rajta szerette kipróbálni a hatalmát. 
Foka nem hitte el, hogy csakugyan kell a szamovár, s el
jött, hogy megkérdezze tőle. 

— Ez aztán a kisasszony! — szólott Foka s színlelt 
haraggal nézett Natasára. 

Az egész házban senki se küldözgette annyit a cse
lédeket, s nem adott nekik annyi munkát, mint Natasa. 
Nem tudott senkire ránézni a nélkül, hogy el ne küldje 
valahová. Mintha csak próbára akarta volna tenni őket, 
nem haragusznak-e meg, nem duzzognak-e rá, de azért 
a cselédek senkinek a parancsait se teljesítették oly szíve
sen, mint éppen az övéit. „Mi tévő legyek? Hova men
jek?" — tűnődött Natasa, a mint lassan ballagott végig 
a folyosón. 

— Ivanovna Nasztaszja, mit fogok én szülni? — 
kérdezte a félkegyeiműt, a ki a kaczabajkájában jött vele 
szembe. 

— Bolhát, szitakötőt, lappantyút, — felelt emez. 
— Istenem, Istenem, mindig csak egy és ugyanaz 

Oh, hova meneküljek ? Mitévő legyek magammal? Szapo
rán kongó léptekkel fölszaladt a lépcsőn Vogelhez, a ki a 
feleségével együtt az emeleten lakott. Két nevelőnő üldö
gélt Vogelnál, s tányérok álltak az asztalon, mazsolával, 
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mogyoróval és mandulával tele. A nevelőnők arról be
széltek, hol olcsóbb az élet, Moszkvában vagy Péter
váron. Natasa leült, komoly, mélázó arczczal hallgatta a 
beszélgetésüket, majd fölkelt. 

— Madagaszkár szigete, — mondotta. — Ma-da-
gasz-kár, — ismételte minden egyes szótagot hangsú
lyozva, s a nélkül, hogy madame Schoss-nak arra a kér
désére, hogy mit mondott, felelt volna, kiment a szo
bából. 

Az öcscse, Petya is fenn volt az emeleten; valami 
rakétán babrált a nevelőjével, melyet éjjel akart föl
ereszteni. 

— Petya! Petya! — kiáltott rá Natasa, — vigy le 
engem innen. Petya odaszaladt hozzá és odatartotta neki 
a hátát. Natasa fölugrott rá, átkarolta a nyakát és Petya 
ugrándozva kezdett szaladni vele. — Nem, nem kell, Ma
dagaszkár-sziget, — szólott, s a hátáról leugorván, 
lesiett a lépcsőn. 

Natasa, mintha csak körüljárta volna a birodalmát, 
hogy a hatalmát kipróbálja, s miután meggyőződött róla, 
hogy bár készségesen engedelmeskedik neki mindenki, 
azért mégis unja magát, bement a terembe, fogta a gitár
ját, leült egy homályos szögletbe, valami szekrény mögé, 
s elkezdett kipöngetni a húrokon egy dallamot, a melyre 
valami operából emlékezett, a melyet Andrej herczeggel 
együtt hallott Péterváron. Ha valami idegen hallotta 
volna, joggal azt mondhatta volna, hogy annak, a mit a 
gitárból kihozott, se füle, se farka, de az ő képzeletéből 
ezeknek a hangoknak a nyomán az emlékek egész raja 
kelt ki. Ott ült a szekrény mögött, rámeresztette a szemét 
arra a fénysávra, mely az ajtón át beszűrődött, hallgatta 
magát és emlékezett. Teljesen az emlékezés állapotában 
leledzett. 

Szonya egy pohárral a kezében a termen keresztül 
kiment a buffet-szobába. Natasa előbb ránézett, majd 
ismét a buffet-szoba ajtajának a nyílására, s úgy tetszett 
neki, hogy emlékezik, a mint a buffet-szoba ajtajából s az 
ajtó repedéséből világosság áradt ki, és Szonya, pohárral 
a kezében, elment mellette. „Igen, még ez is szórul-szóra 
így történt" — gondolta Natasa. 
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— Szonya, mi az? — kiáltott rá Natasa, ujjaival a 
vastagabb húrokat pöngetve. 

— Oh, itt vagy! — szólott Szonya összerezzenve, 
odament hozzá, és figyelmesen hallgatta. — Nem tudom. 
A zivatar? — mondotta félénken, attól tartván, hogy 
téved. 

„Csakugyan, éppen úgy összerezzent, éppen úgy 
odajött és félénken elmosolyodott akkor is, a mikor ez 
már megtörtént", — gondolta Natasa, „s én is, éppen 
úgy . . . azt gondoltam, hogy mintha hiányoznék belőle 
valami". 

— Nem, ez a kar a „Vízöntö"-ből, hallod? — És 
Natasa elkezdte a kar dallamát énekelni, hogy Szonyá-
nak eszébe juttassa. — Hova indultál? — kérdezte 
Natasa. 

— Vizet akartam váltani a pohárban. Be akarom 
végezni azt a mintát. 

— Te mindig foglalkozol, én meglásd, nem tudok, 
— mondotta Natasa. — Hát Nikolenyka hol van? 

— Azt hiszem alszik. 
— Szonya, menj és keltsd föl, — szólott Natasa. — 

Mondd meg neki, hogy én hívom énekelni. — Leült, el
tűnődött mindezeknek a dolgoknak a jelentőségén, s a 
nélkül, hogy ezt a kérdést, a melylyel egyébiránt nem 
igen sokat törődött, megoldotta volna, megint visszaszál-
lott abba az időbe, a mikor még együtt volt vele, és 
Andrej herczeg szerelmes szemekkel nézett rá. 

„Oh, csak jönne már mielőbb. Ügy félek, hogy nem 
lesz belőle semmi! De a legfőbb az, hogy vénülök! Nem 
leszek többé az, a mi most vagyok. De lehet, hogy még 
ma megjön, tüstént itt lesz. Lehet, hogy már itt is van és 
ott ül a fogadó-szobában. Lehet, hogy már tegnap meg
jött és én elfelejtettem". Fölkelt, letette a gitárt és bement 
a fogadó-szobába. A háziak, a nevelők, nevelőnők és a 
vendégek már mind a tea-asztalnál ültek. Az inasok az 
asztal körül álltak, de Andrej herczeg nem volt ott, min
denfelé csak folyt tovább a megszokott élet. 

— Áá, itt van ő is, — szólalt meg Andrejevics Ilya, 
mikor a belépő Natasát megpillantotta. — No hát, üli ide 
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mellém. — De Natasa az anyja mellett megállt, s mintha 
valamit keresett volna, körülnézett. 

— Mama! — szólalt meg. — Adja ide ó'í nekem; 
adja ide mama, hamar, — s megint alig tudta a zokogá
sát visszatartani. 

Leült az asztalhoz és hallgatta az öregek és Nikolaj 
beszélgetését, a ki szintén odajött az asztalhoz. „Istenem, 
Istenem, ugyanazok az arczok, ugyanaz a társalgás, a 
papa is éppen úgy fogja a csészét és éppen úgy fújja a 
teát, mint mindig!" — gondolta magában Natasa és ré
mülten érezte, hogy valami undorféle fogta el őt a háziak 
iránt, pusztán csak azért, mert mindig olyan egyformák. 

Tea után Nikolaj, Szonya és Natasa behúzódtak a 
pamlagos-szobába, kedvencz kis zugukba, a hol rendesen 
a legbizalmasabb beszélgetésbe szoktak volt elmerülni. 

— Megesik veled is, — szólt Natasa a bátyjához, 
miután letelepedtek a pamlagos-szobában, — megesik 
veled is olykor, hogy úgy tetszik, hogy nem lesz többé 
semmi, — de semmi; hogy mindaz, a mi szép és jó, — az 
csak volt? És e közben, ha nem is unatkozol éppen, de 
elszomorodol? 

— De mennyire! — felelt Nikolaj. — Megesett én 
velem már az is, hogy vidám volt, jól érezte magát a tár
saságban mindenki, én meg egyszerre a fejembe vettem, 
hogy torkig vagyok mindennel, s hogy meg kell halni 
mindannyiunknak. Egyszer az ezrednél nem mentem el 
egy mulatságra, pedig szólt a zene . . . és olyan lehan
goltság fogott el . . . 

— Oh, ezt is ösmerem. ösmerem, ösmerem. — 
kapta föl Natasa. — Már kis koromban is megesett 
velem ilyesmi. Emlékszel, egyszer valami szilvaevésért 
megbüntettek, ti mindannyian tánczoltatok, én meg ott 
ültem a tanuló-szobában és zokogtam; soha se felejtem 
el: szomorú is voltam, meg sajnáltam is mindenkit, ma
gamat és mindenkit. És a mi a fő, nem is voltam hibás, 
— mondotta Natasa, — emlékszel? 
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— Emlékszem, — felelt Nikolaj. — Emlékszem, 
hogy később odamentem hozzád, szerettelek volna le
csillapítani, kissé furdalt a lelkiismeret. Rettentően fur
csák voltunk mi akkor. Volt akkoriban egy kis játék-bál-
ványom, s neked akartam adni. — Emlékszel? 

— Hát te, emlékszel, — folytatta Natasa tűnődő 
mosolylyal, — mikor még régesrégen, egészen piczi-
nyek voltunk, és a gyágyuska behítt bennünket a dol
gozó-szobájába, még a régi házban, sötét volt, mi be
mentünk és egyszerre ott áll . . . 

— Egy arabus, — fejezte be Nikolaj örömteljes mo
solylyal; — hogy' ne emlékezném? Mai napig se tudom, 
vájjon csakugyan ott volt-e az az arabus, vagy csak ál
modtuk, vagy tán éppen csak mesélt róla valaki. 

— Szürke volt, emlékszel, s a fogai fehérek, — ott 
áll és bámul ránk . . . 

— Emlékszik rá, Szonya? — kérdezte Nikolaj . . . 
— Igen, igen magam is emlékszem valami ilyesre, 

— felelt Szonya félénken. 
— Én a mamától is, a papától is kérdezősködtem 

e felől az arabs felől, — mondotta Natasa. — ö k azt 
állítják, hogy semmiféle arabusról se tudnak semmit. 
Pedig hát te is emlékszel rá! 

— Hogyne, úgy emlékszem a fogaira, akár csak 
most látnám. 

— Milyen furcsa ez, mintha csak álom volna. Ezt 
én úgy szeretem. 

— Hát arra emlékszel, mikor tojásokkal gurigáz
tunk a teremben, és egyszerre megjelent előttünk két 
öreg asszony s elkezdett forogni a. szőnyegen. Hát ez 
vájjon igaz volt-e vagy sem? Emlékszel, milyen szép 
volt? 

— Igen. És emlékszel, mikor apácska, kék bekecsbe 
öltözve, puskából lőtt a lépcsőről. — Nem a szomorú és 
öreges, hanem a poétikus és fiatalos visszaemlékezések 
gyönyörűségével mosolyogva a legmesszebb múltból 
sorra vették azokat a benyomásokat, a melyekben az 
álom összeolvad a valósággal, s örömmel eltelve, csön
desen mosolyogtak. 
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Szonya, mint rendesen, elmaradt tőlük, bár közö
sek voltak az emlékeik. 

Szonya azokból, a mikre ők emlékeztek, sok min
denre nem emlékezett, de még a mire emlékezett is, az 
sem ébresztett benne olyan poétikus érzelmeket, mint <"> 
bennük. Ü csak az ö örömüket élvezte, a melynek ipar
kodott magát is alárendelni. 

Csak abban vett részt ő is, mikor az ő első meg
érkezéséről beszéltek. Szonya elmondta, hogy mennyire 
félt Nikolajtól, mert paszománt volt a zekéjén s a dada 
azzal fenyegette, hogy majd őt is felzsinórozzák. 

— Én meg arra emlékszem, hogy nekem azt mond
ták, hogy a káposztásban születtél, — mondotta Na
tasa, — s arra is emlékszem, hogy akkor, bár tudtam, 
hogy nem igaz, nem mertem benne kételkedni, és olyan 
kényelmetlenül éreztem magamat. 

Ez alatt a beszélgetés alatt a pamlagos-szoba hátsó 
ajtaján bekukkant a szobalány feje. 

— Kisasszony, elhozták a csirkét, — mondotta sut
togva. 

— Nem kell, Pólya, mondjad csak, hogy vigyék 
vissza, — szólott Natasa. 

A pamlagos-szobában folyó beszélgetések köze-* 
pett egyszerre belépett Dimmler, s odament a szegletben 
álló hárfálioz. Levette róla a takarót, mire a hárfa egy 
hamis hangot adott. 

— Karlycs Eduárd, játssza el kérem az én ked-
hangja a fogadó-szobából. 

Dimmler fogott egy accordot, és Natasához, Niko-
vencz Nocturne-ömet Fieldtől, — szólt át az öreg grófné 
lajhoz és Szonyához fordulva így szólt: 

— Gyerekek, csönd legyen! 
— Hiszen csak filozofálunk, — mondotta Natasa s 

egy pillanatra körülnézvén, folytatta a beszélgetést. Ak
kor éppen az álmokról volt szó. 

Dimmler elkezdett játszani. Natasa lábujjhegyen, 
nesztelen léptekkel odament az asztalhoz, fogta a gyer
tyát, kivitte, s visszatérve megint leült a helyére. A szo
bában, de különösen a pamlagon, a melyen ültek, telje-
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sen sötét volt, de a nagy ablakokon keresztül rávető
dött a padlóra a teli hold ezüstös fénye. 

— Tudod, úgy elgondolom olykor, — mondotta • 
Natasa suttogva, és közelebb húzódott Nikolajhoz és 
Szonyához, a mikor Dimmler már befejezte a Nocturnet, 
de még mindig ott ült a húrok közt babrálva, és nyilván 
nem tudta elhatározni, vájjon elhallgasson-e vagy pedig 
valami újat kezdjen, — hogy mikor az ember úgy emlé
kezik, emlékezik, emlékezik, végül már annyira bele
merül az emlékekbe, hogy még olyasmire is emlékszik, 
a mi akkor történt, a mikor az ember még nem is volt a 
világon . . . 

— Ez a lélekvándorlás, — jegyezte meg Szonya, 
a ki mindig jól tanult és mindenre emlékezett. — Az 
egyiptomiak azt állították, hogy a mi lelkeink valaha ál
latokban voltak és megint állatokba kerülnek vissza. 

— Nem, lásd, azt már nem hiszem, hogy mi va
laha állatokban voltunk, — mondotta Natasa még min
dig suttogva, bár a zene már elhallgatott, — de azt egé
szen biztosan tudom, hogy angyalok voltunk ott valahol, 
s itt is jártunk, azért emlékszünk mindenre. 

— Szabad nekem is idejönni? — kérdezte Dimm
ler halkan és odaült hozzájuk. 

— De ha angyalok voltunk, mért estünk akkor 
mélyebbre? — kérdezte Nikolaj. — Nem, ez lehetetlen! 

— Nem mélyebbre, ki mondta azt, hogy mé
lyebbre? . . . Mit tudom én, mi voltam azelőtt, — felelt 
Natasa meggyőződéssel. — Lám, a lélek halhatatlan . . . 
következésképpen, ha örökké fogok élni, akkor azelőtt is 
éltem, örök időktől fogva éltem. 

— Igen, csakhogy roppant nehéz ám az örökkéva
lóságot elképzelni, — mondotta Dimmler, a ki szelíden 
lenéző mosolylyal jött oda a fiatalokhoz, de most épp 
oly komolyan és suttogva beszélt, mint ők. 

— Miért volna nehéz az örökkévalóságot elképzelni, 
— szólott Natasa. — Ma lesz, holnap lesz, mindig lesz, 
és tegnap is volt, tegnapelőtt is volt . . . 

— Natasa, most rajtad a sor. Énekelj nekem vala
mit, — hallatszott a grófné hangja. — Mit ültök ott, akár 
csak az összeesküvők? 
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— Mama, annyira nincs kedvem hozzá, — mon
dotta Natasa, de azért egyúttal fölkelt. 

Valamennyiüknek, még a korosabb Dimmlernek se 
volt ínyére, hogy félbeszakítsák a beszélgetést, és a 
pamlagos-szoba sarkából kimozduljanak, de Natasa föl
kelt és Nikolaj leült a zongorához. Natasa, mint rende
sen, odaállott a szoba közepére, s kikeresvén azt a he
lyet, a honnan legjobban hallatszik, elkezdte énekelni az 
anyja kedvencz dalát. 

Azt mondta ugyan, hogy nincs kedve énekelni, de 
azért régóta, s azután is még hosszú ideig, nem énekelt 
úgy, mint akkor este. Andrejevics Ilya gróf, a szobájából, 
a hol Mityenkával beszélgetett, meghallotta az éneket, 
és mint az iskolásgyerek, a ki siet a leczkéjével, csak 
hogy mielőbb elmehessen játszani, egészen belezava
rodott, a mint az intézőnek a parancsait osztogatta s 
végre Mityenka is elhallgatott, s némán mosolyogva és 
fülelve állt ott a gróf előtt. Nikolaj le nem vette a sze
mét a húgáról, és szinte vele együtt vett lélekzetet. 
Szonya, a mint őt hallgatta, azon tűnődött, hogy milyen 
óriási különbség volt közte és a barátnője közt, s hogy 
mennyire ki volt zárva annak a lehetősége, hogy ő csak 
megközelítőleg is olyan elragadó legyen, mint a milyen 
az unokahúga. Az öreg grófné könnyes szemmel s bol
dog, de szomorú mosolylyal ült ott s néha megcsóválta 
a fejét. Natasára gondolt és elmúlt fiatalságára, meg 
arra, hogy mégis csak van valami természetellenes és 
rettenetes Natasának Andrej herczeggel küszöbön álló 
házasságában. 

Dimmler odaülvén a grófné mellé, behunyta a sze
meit és úgy figyelt. 

— Igazán, grófné, — szólalt meg végre, — ez vi
lágraszóló tehetség, szinte nincs is mit tanulnia; az a 
lágyság, az a finomság, és az az erő . . . 

— Oh, be féltem őt, de mennyire féltem őt, — szó
lett a grófné, megfeledkezvén róla, hogy kivel beszél. 
Anyai érzése azt súgta neki, hogy valamiből nagyon sok 
van Natasában, s hogy ez az oka annak, hogy nem lesz 
boldog soha. Natasa még nem fejezte volt be az énekét, 
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mikor a tizennégyéves Petya ujjongva szaladt be azzal 
a hírrel, hogy megjöttek a maskarák. 

Natasa egyszerre elhallgatott. 
— Bolond! — kiáltott rá az öcscsére, odaszaladt egy 

székhez, leroskadt rá és úgy elkezdett zokogni, hogy jó 
darabig képtelen volt abbahagyni. 

— Semmi, mamácska: igazán semmi, csak Petya 
rámijesztett, — mondotta, iparkodván mosolyogni, de 
még egyre peregtek a könnyei, s zokogás iojtogatta a 
torkát. 

A maskarás házi-cselédek: rettenetes és furcsa 
medvék, törökök, korcsmárosok és urak, hideget és vi
dámságot hozva magukkal, eleinte az előszobában szo
rongtak; majd egymás után besompolyogtak a terembe; 
és kezdetben kissé feszesen, de később mind vidámab
ban és bizalmasabban elkezdődtek az énekek, tánczok, 
körtánczok és karácsonyi játékok. A grófné, miután az 
ügyes maskarákat fölismerte és jóízűt nevetett rajtuk, 
átment a fogadó-szobába. Andrejevics Ilya gróf derült 
mosolylyal ült a teremben és biztatgatta a maskarákat. 
Egyszeriben az egész fiatalságnak nyoma veszett. 

Egy fél órára rá, a többi maskarák közt megjelent 
még a teremben egy krinolinos öreg hölgy, — ez volt 
Nikolaj. Egy török nő, — ez volt Petya. Egy bohócz, 
— Dimmler, egy huszár, — Natasa s egy cserkesz, — 
Szonya, valamennyinek dugó-korommal volt bajusza és 
szemöldöke festve. 

Miután azok, a kiken nem volt maskara, nagyot 
bámultak, nem akarták megismerni, és feldicsérték őket, 
a fiatalok úgy találták, hogy annyira sikerültek a mas
karák, hogy meg kell mutatni másoknak is. 

Nikolaj, a kinek kedve kerekedett, hogy a pompás 
szánúton a trojkáján megszánkáztassa valamennyiüket, 
azt ajánlotta, hogy vegyenek magukhoz még vagy tíz 
maskarát és menjenek át a gyágyuskához. 

— Ugyan már, mire való volna az öreget hábor
gatni, — szólott a grófné, — aztán meg be se fértek 
hozzá valamennyien. — Ha már éppen menni akartok, 
menjetek el Melyukovához. 

Melyukova egy öregasszony volt, a kinek különféle 



korú gyermekei voltak, s a ki a gyermekei nevelőivel 
és nevelönőivel együtt négy versztnyire lakott Rosz-
tovéktól. 

— Lásd, kedvesem, ez okos, — kapta föl az öreg 
gróf, a kinek rendkívüli jó kedve kerekedett. — Várjatok 
egy cseppet, tüstént felöltözöm s veletek tartok én is. 

De a grófné nem akarta elereszteni a grófot: az 
utóbbi napokban állandóan fájt a Iába. Elhatározták, 
hogy Andrejevics Ilya nem mehet, de ha Ivanovna Lujza 
(madame Schoss) velük tart, akkor a leányok is elme
hetnek Melyukovához. Szonya, a ki rendesen félénk é^ 
szégyenlős volt, ezúttal mindannyiuknál kitartóbban 
kérte Ivanovna Lujzát, hogy tartson velük. 

Szonya maskarája volt a legsikerültebb. A bajusz 
és a festett szemöldök pompásan illett neki. Valameny-
nyien nagyon szépnek találták öt, ö pedig egészen szo
katlanul, szinte kicsapongöan jókedvű volt. Valami 
belső hang azt súgta neki, hogy vagy ma dől el a sorsa, 
vagy soha, s férfi ruhájában valami egészen más lénynek 
látszott. Ivanovna Lujza kijelentette, hogy velük tart s 
egy fél óra múlva, a fagyos hóban sivítva és fütyölve, 
négy felcsengözött és felcsörgőzött trojka állott oda a 
kapu elé. 

Natasa elsőnek ütötte meg ennek a karácsonyi ví
gasságnak a hangját, és ez a vígasság, egyikről a má
sikra átragadva, mind jobban fokozódott és akkor érte 
el a tetőpontját, mikor mind kijöttek a fagyos levegőre, 
s beszélgetve, kiabálva, kaczagva és sikongatva elhe
lyezkedtek a szánokon. 

A trojkák közül kettő közönséges posta-trojka 
volt, a harmadik, az öreg gróf trojkája, egy igazi Orlov-
féle rudassal; a negyedik. Nikolaj saját trojkája, közé
pen az ö alacsony, fekete és kóczos lovacskájával. Niko
laj, a ki az ő vénasszony-köntöse fölé körülövezett hu
szárköpenyt húzott, ott állott a szánja közepén és ren
dezgette a gyeplöszárakat. 

Olyan világos volt, hogy még a lovaknak a hold-
:ényben csillogó szem-ellenzöit és szemeit is látta, a me
lyekkel ijedten kacsintgattak hátra a kirándulókra, a kik 
éktelen zajt csaptak a kapu sötét aljában. 

Tolsztojt Háború éi béke. II. II 
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Nikolaj szánjában ült Natasa, Szonya, madame 
Schoss és két cselédleány. Az öreg gróf szánjában 
Dimmler foglalt helyet a feleségével és Petyával; a többi 
szánra az álarczos házi-cselédek telepedtek föl. 

— Rajta hát, előre, Zachar! — kiáltott oda Nikolaj 
az apja kocsisának, hogy legyen ürügye őt megkerülni 
és elhagyni. 

Az öreg gróf trojkája, a melyben Dimmler és más 
álarczosok ültek, talpával úgy csikorogva, mintha oda
fagyott volna a hóhoz, s mélyhangű csengetyüjével csö
römpölve megindult előre. A lógósak nekidőltek a vil
lás rúdnak és lábukkal szaporán hányták a havat, mely 
kemény és csillogó volt, akár a czukor. 

Nikolaj az első trojka után indult; mögötte csikor
gott és csörgött a másik kettő. Eleinte rövid ügetésben 
mentek a keskeny úton. Mialatt a kert mellett elhaladtak, 
a csupasz fák árnyékai minduntalan keresztülfeküdtek 
az úton és eltakarták a fényes holdvilágot; de a mint a 
gyümölcsöst elhagyták, minden oldalról, holdsugárral 
behintve és mozdulatlanul terült el körülöttük a kékes-
fényü és gyémántcsillogású hópalást. Olykor-olykor na
gyot zökkent az első szán; utána nagyot zökkentek a 
többiek is, és durván megzavarva a szinte dermedt csen
det, megint egymás után elnyújtóztak a szánok. 

— Nyúlnyom, ni, de mennyi, — hangzott föl a 
szinte tömör levegőben Natasa hangja. 

— Milyen jól látni, Nikolenyka, — szólott Szonya 
hangja. 

Nikolaj ránézett Szonyára és odahajolt hozzá, 
hogy jobban lássa az arczát. A holdfényben, a czoboly-
pelyhes bundából valami egészen új, fekete szemöldökű 
és bajuszos, kedves arcz bámult rá közvetlen közelből. 

„Ez Szonya volt azelőtt", — gondolta Nikolaj. Még 
közelebbről megnézte és elmosolyodott. 

— Mit néz, Nikolenyka? 
— Semmit, — felelt s megint a lovaihoz iordult. 
Mikor kiértek a járt országútra, melyet szinte kisi

mítottak a szántalpak és rostává lyukgattak a patkósze
geknek a holdfényben tisztán kivehető nyomai, a lovak 
maguktól is meghúzták a gyeplöszárakat és gyorsították 
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a futásukat. A baloldali lógós, szügyébe kapva a tejét, na
gyokat szökve, rángatta az istrángjait. A rudas füleit bil
lentetve tipegett, mintha csak azt kérdezte volna: „Gye
rünk, vagy még ráérünk?" Jó messze elöl, mélyhangú s 
távolodó csengőjével döngve tisztán látszott a fehér ha
von Zachar fekete trojkája. A szánjáról kurjogatás, ka-
czagás és a maskarások hangos beszélgetése hallatszott 
hátra. 

— Gyerünk hát, kedveseim! — kiáltott föl Nikolaj 
megrántva a gyeplőt, s ütésre emelte az ostorát. És csak 
a szemközt fújó légáramlat erején s a mind jobban vág
tató lógósok erőteljes rántásain volt észrevehető, hogy 
milyen sebesen siklott tova a trojka. Nikolaj hátranézett. 
Sikongva és kiabálva, az ostorokat suhogtatva s a lova
kat biztatgatva tudott a nyomában maradni a másik két 
trojka. A rudas vígan himbálózott a villásrúd kávája alatt, 
esze ágában sem volt felrúgni, s azzal kecsegtetett, hogy 
ha rákerül a sor, még gyorsabban is fog tudni menni. 

Nikolaj utóiérte az első trojkát. Valami dombról szá
guldottak lefelé s kijutottak a folyó mellett elterülő rét 
szélesen kijárt útjára. 

„Vájjon hol vagyunk? — gondolta Nikolaj. — Alkal
masint a Koszij-réten. De nem, ez valami új, a mit még 
soha se láttam. Ez sem a Koszij-rét, sem a Demkin-domb, 
hanem Isten tudja micsoda. Ez valami egészen új, Tün
dérország. Eh, bánom is én, hogy mi!" — kiáltott a lo
vaira és el akarta kerülni az első trojkát. 

Zachar visszatartotta a lovait, és hátrafordította 
immár teljesen bezuzmarásodott ábrázatát. 

Nikolaj megeresztette a lovait; Zachar előrenyúj
totta a két kezét, csettintett egyet s az övéit is megeresz
tette. 

— No uram, szorítsd, — mondotta. Még sebesebben 
repült egymás mellett a két trojka, s szaporán váltakoz
tak a száguldó lovak lábai. Nikolaj kezdett előrenyomulni. 
Zachar még jobban előrenyújtotta a kezeit s az egyiket 
hirtelen felrántotta. 

— Abból ugyan semmi se lesz, uram, — kiáltott oda 
Nikolájnak. Nikolaj vágtába ugratta a lovait és utóiérte 
Zachart. A lovak teleszórták a szánon ülők arczát apró, 
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száraz hóval, mellettük fáradhatatlanul csengettek a csen-
gök, s összegabalyodtak az utóiért trojka szaporán 
mozgó lábai és árnyékai. Minden oldalról a szántalpak 
sikkanása és női sikoltások hallatszottak. 

Nikolaj megint megállította a lovait és körülnézett. 
Ugyanaz a holdsugárban fürdő és csillagokkal teleszórt 
hómező terült el köröskörül. 

„Zachar azt kiabálja, hogy balra tartsak; de miért 
éppen balra?"— gondolta Nikolaj. „Hát csakugyan Me-
lyukovához megyünk, ez csakugyan Melyukovka volna? 
Isten a megmondhatója, hova megyünk, s Isten a meg
mondhatója, mi lesz belőlünk, — de annyi bizonyos, hogy 
nagyon furcsa és nagyon kellemes az, a mi velünk tör
tént". Körülnézett a szánban. 

— Nézzed csak, a bajusza és a szempillái is egészen 
fehérek, — szólott a szánon ülők közül egy furcsa, vé-
konybajúszú és csinos idegen. 

„Ez, mintha Natasa lett volna", — gondolta Nikolaj, 
„amaz pedig madám Schoss, de az is meglehet, hogy 
nem ő; az a bajuszos cserkesz pedig, nem tudom ki, csak 
annyit tudok, hogy szeretem". 

— Nem fáztok? — kérdezte. — Nem feleltek, de el
kezdtek vihogni. Dimmler a hátulsó szánból előrekiáltott 
valami, alkalmasint mulatságos dolgot, de hogy mit, azt 
nem lehetett megérteni. 

— Igen, igen, — felelt egyszerre több nevető hang. 
De ime, az ott valami tündérerdő, egymásba olvadó 

fekete árnyékokkal, gyémántok csillogásával, valami 
márványlépcsös teremsorral, s valami tündérpalota ezüs
tös teteje, s valami vadállatok mélységes üvöltése. 
„Ha pedig ez csakugyan Melyukovka, akkor még fur
csább, hogy az Isten tudja merre jártunk, és mégis Me-
lyukovkába jutottunk", — gondolta Nikolaj. 

Csakugyan Melyukovka volt, s gyertyákkal és ör
vendező ábrázattal leányok és legények csődültek ki a 
kapu elé. 

— Ki az? — kérdezték a kapu felöl. 
— A gróf maskarásai, a lovaikon látom, — felelt 

egy sereg hang. 
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XI. 

Mclyukova Danilovna Pelageja, egy termetes, eré
lyes asszonyság, szétnyitott gallérban és pápaszemmel 
az orrán, ült a szobájában a leányai körében, s minden
képpen azon volt, hogy ne unatkozzanak. Szép csöndben 
csöppentgették a viaszt és vizsgálták a belőle formálódó 

» figurákat, mikor egyszerre léptek zaja és zűrzavaros han
gok hallatszottak az előszobából. 

Köhécselve'és zúzmarás ábrázataikat törölgetve, 
huszárok, urak, boszorkányok, bohóczok, medvék özön
löttek a terembe, a hol szaporán meggyújtották a gyer
tyákat. Dimmler a bohócz, és Nikolaj — a kisasszony 
nyitották meg a menetet. A sikongó gyermekektől körül
vett maskarák, orczáikat eltakarva s a hangjukat elvál
toztatva, hajlongtak a ház úrnője előtt, és eloszlottak a 
szobában. 

— Teljes lehetetlen valakit is fölismerni! Áá, Na
tasa! Nézzétek csak, hogy néz ki! De igazán, hasonlít 
valakihez. Karlycs Eduárd is milyen szép! Nem ösmertem 
volna meg. És hogy' tánczol! Jaj batyuska, és ez a cser
kesz, milyen pompásan áll Szonyuskának. Hát még ki 
van? No, ezt pompásan kieszelték! Vigyétek ki az aszta
lokat, Nikita, Vanya. Mi meg olyan csendesen üldögél
tünk itt. 

— Ha-ha-ha! . . . Ni, az a huszár, ni az a huszár! 
Akár egy gyerek, és a lábai . . . Rá se tudok nézni . . . 
— hallatszott minden oldalról. 

Natasa, a Melyukova gyerekek kedvencze, velük 
együtt eltűnt a hátulsó szobába, a hová dugót s minden
féle íérfiruhát és köntöst hordottak be. melyeket mezte
len leánykarok vettek be az inastól, a félig nyitott ajtón. 
Alig tíz perez múlva a Meb'ukova család egész fiatalsága 
is csatlakozott a maskarákhoz. 

Danilovna Pelageja, miután intézkedett, hogy he
lyet csináljanak a vendégeknek, s az urak meg a 
házicselédek megvendégeléséről gondoskodjanak, pápa
szemmel az orrán, tartózkodóan mosolyogva, elvegyült 
a maskarák közé, egészen közelről belenézett az ar-
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czukba, de nem ösmert meg közülük senkit. Nemcsak 
Rosztovékat és Dimmlert, de még a saját leányait sem 
ösmerte meg, és azokra a férfiköntösökre és egyenru
hákra sem emlékezett, melyeket a gyermekei magukra 
akgattak. 

— Hát ez ugyan kicsoda? — mondotta a nevelőnő
iéhez fordulva és belebámult a leány arczába, a ki ka
záni tatárnőnek volt öltözve. — Ügy tetszik, Rosztovék 
közül valaki. Nos és ön, huszár uram, hányadik ezredben 
szolgál? — kérdezte Natasától. — Ennek a török hölgy
nek egy pár mézes gyümölcsöt adjatok, — szólt oda az 
inasnak, a ki nyalánkságokat hordott körül: — ezt nem 
tiltják az ő törvényeik. 

Olykor, a mint azokat a furcsa, de mulatságos 
tánczlépéseket nézte, a melyeket a tánczolók, a kik ab
ban a szilárd meggyőződésben, hogy ők maskarák lévén, 
fel sem ösmerhetők, a legkevésbbé se jöttek zavarba, ki
vágtak,— Danilovna Pelageja eltakarta az arczát a ken
dőjével s egész teste csak úgy rengett a visszafojthatat-
lan, jóságos és öreges kaczagástól. 

— Az én Szasinettám, az én Szasinettám! — kiál
tott föl. 

Az orosz tánczok és körtánczok után Danilovna 
Pelageja mind körbeállította a maskarákat, gyűrűket, 
zsinórokat és rézrúbleket hoztak, és elkezdtek minden
féle társasjátékot játszani. 

Alig egy óra alatt mind összegyűrődtek és szétzilá
lódtak a jelmezek. A dugőkorommal odamázolt bajuszok 
és szemöldökök elkenődtek az izzadt, kitüzesedett és vi
dám arczokon. Most már Danilovna Pelageja is kezdte 
fölismerni a maskarákat, valósággal el volt ragad
tatva, hogy milyen ügyesen voltak össze állítva, milyen 
jól illettek, különösen a leányoknak, és valamennyiüknek 
hálálkodott, hogy ilyen nagy mulatságot szereztek neki. 
Vacsorához hívták a vendégeket a fogadó-szobába, a 
többi maskarát pedig a teremben vendégelték meg. 

— Nem, az a fürdőben jóslás, igazán rettenetes! — 
mondotta vacsoraközben egy vén kisasszony, a ki Me-
lyukováéknál lakott. 
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— Miért? — kérdezte Melyukova legidősebb 
leánya. 

— Oda ne menjen, mert ahhoz bátorság kell á m . . . 
— Én bizony elmegyek, — mondotta Szonya. 
— Mondja csak el, hogy' is volt az azzal a kisasz-

szonynyal? — szólott a második Melyukova leány. 
— Hát úgy volt a dolog, hogy egy kisasszony fogta 

magát, — mesélte a vén kisasszony, — magához vett 
egy kakast, két evőeszközt és a mint illik, leült. A mint 
ott üldögél, egyszerre hallja, hogy csengőkkel, csörgők
kel hangosan szánok közelednek; azután egyszerre hallja, 
hogy jön valaki. Belép, s teljesen emberi formában, akár 
egy katonatiszt, odalép hozzá és letelepszik mellé. 

— Áá! Áá! — kiáltott föl Natasa és rémülten for
gatta a szemeit. 

— És aztán, hogy' volt, mondott is valamit. 
— Igen, szakasztott, mintha ember lett volna, el

kezdett beszélni, a kisasszonynak pedig a hajnali kakas
szóig el kellett volna őt foglalnia, de egyszerre megszep
pent, — megszeppent és eltakarta a kezeivel az arczát. 
Erre ez megragadta. Még szerencse, hogy akkor befutot
tak a leányok . . . 

— Ugyan, mit rémítgeted őket! — szólott Danilovna 
Pelageja. 

— Mamácska, hiszen maga is csak jósolt . . . — 
mondotta a leánya. 

— Hogy' megy az a csűrben való jóslás? — kér
dezte Szonya. 

— Az ember, akár most mindjárt, bemegy a csűrbe 
és hallgatózik. Aztán a szerint, hogy mit hall: dörömbö
lést, kopogást, — ez rossz jel, de ha gabona-szóródást, 
— az jó, és megesik az is . . . 

— Mama, mondja el, hogy' volt magánál a csűrben? 
Danilovna Pelageja elmosolyodott. 
— Hogy' volt, hogy' volt . . . már elfelejtettem!... 

— mondotta. — Aztán úgy se megy ki egyikőtök se. 
— De, én kimegyek, Danilovna Pelageja, eresszen 

ki, én kimegyek, — szólt Szonya. 
— Ám tessék, ha nem félsz. 
— Ivanovna Lujza, kimehetek? — kérdezte Szonya. 
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Akár gyürüsdit, akár kötélugrást vagy rubelesdit 
játszottak, akár pedig csak beszélgettek, mint most is, 
Nikolaj nem tágított Szonya mellől, és egészen más sze
mekkel nézte öt, mint eddig. Ügy tetszett neki, hogy hála 
annak a dugókorommal odamázolt bajúsznak, csak ma 
ösmerte meg öt a maga teljes valóságában. Szonya akkor 
este csakugyan olyan élénk, vidám és szép volt, a minő
nek még Natasa se látta soha. 

„Lám, ő tehát ilyen, én meg bolond vagyok!" — 
gondolta Nikolaj, a mint ragyogó szemeibe belenézett, 
s a bajusza alatt ott látta azt a boldog, ujjongó mosolyt, 
melytől gödröcskék támadtak az arczán, s a melyet an-
nakelőtte még soha se látott. 

— Én egy cseppet se félek, — mondotta Szonya 
— Mehetek most mindjárt? — Fölkelt. Szonyának meg
magyarázták, hol a csűr, hogy némán, meg se pisszenve 
kell hallgatóznia s egy bundácskát is adtak rá. Rákapta 
a fejére és rápillantott Nikolajra. 

„Milyen gyönyörű teremtés ez a leány!" — gon
dolta magában. „Mit is haboztam mindeddig!" 

Szonya kiment a pitvarba, hogy onnan aztán elmen
jen a csűrbe. Nikolaj azt mondván, hogy melege van. 
kiosont a parádés lépcsőre. Odabenn a szorongó sok em
bertől csakugyan meleg volt. 

Künn éppen olyan dermesztő hideg volt, éppen úgy 
sütött a hold, csak mintha még világosabb lett volna. 
Olyan erős volt a világosság és olyan tömérdek csillag 
ragyogott a havon, hogy nem is igen akarózott az égre 
nézni, s a valóságos csillagok szinte nem is látszottak. 
Sötét volt az ég és unalmas, a föld pedig derült és vidám. 

..Oh én bolond, bolond! Mire vártam mostanáig?" 
— gondolta Nikolaj és kisurranván a lépcsőn, azon a kis 
ösvényen, mely a hátsó lépcsőhöz vezetett, megkerülte 
a ház sarkát. Tudta, hogy Szonya arra fog jönni. Fele 
útján néhány ölfarakás állott, melyeket hó borított, s me
lyek sötét árnyékot vetettek az útra; ezek mellett és raj
tuk keresztül a vén és csupasz hársfák árnyai estek rá a 
hóra és az ösvényre. A csűr deszkából ácsolt falai és 
teteje, mely vastagon el volt borítva hóval, úgy ragyog
tak a holdfényben, mintha drágakövekből lettek volna ki-
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faragva. A kertben megrecscsent egy fa s utána megint 
elcsöndesedett minden. Az ember mintha nem is levegőt, 
hanem valami örökifjú erőt és örömet lehelt volna 
magába. 

A cselédlépcső fokain lábak kopogása hallatszott, 
megcsikordult a hó az utolsó lépcsőfokon, s egy vén cse
léd hangja így szólott: 

— Csak egészen egyenesen, kisasszony, ott azon az 
ösvényen. Csak valahogy' hátra ne nézzen! 

— Én nem félek, — felelt Szonya hangja, s a Nikolaj 
felé vezető ösvényen megcsikordultak és megroppantak 
Szonya vékony czipöcskébe bujtatott lábacskái. 

Szonya beburkolódzott a bundájába és bátran ment 
előre. Már csak két lépésnyire volt tőle, mikor Nikolajt 
megpillantotta; ő sem olyannak látta őt, a milyennek 
eddig ösmerte, a mikor félt is egy cseppet tőle. Nöi ruhá
ban, összekuszált hajjal állott ott s boldog és Szonya 
előtt teljesen új mosolylyal nézett rá. Szonya szaporán 
odafutott hozzá. 

„Egészen más. és mégis ugyanaz", — gondolta Ni
kolaj, a mint a holdfénytől megvilágított arczába bele
nézett. Két karját bedugta a fejét takaró bunda alá, meg
ölelte, magához szorította és megcsókolta az ajkait, 
a melyek fölött ott feketéllett az a két égettdugó-szagú 
bajusz. Szonya is megcsókolta az ajka kellő közepét, s 
kiszabadítván a kezeit, mindkét oldalon megfogta az ar-
czát. 

— Szonya! . . . Nikolenyka! . . . — mindössze 
csak ennyit mondtak. Odaszaladtak a csűrhöz, azután 
mindenikük a maga lépcsőjén visszakerült a házba. 

XII. 

Mikor Danilovna Pelagejától valamennyien elindul
tak hazafelé, Natasa, a ki mindig mindent meg szokott 
látni, mindent észre szokott venni, úgy rendezte az el
helyezkedést, hogy Ivanovna Lujza és ö, Dimmlerrel ke
rültek egy szánra, Szonya pedig egy pár leánynyal Ni
kolaj szánjára jutott. 
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Nikolaj, a ki most már nem hajszolta úgy a lovait, 
szép csöndesen koczogott hazafelé s ebben a furcsa hold
fényben mindig csak Szonyát nézte, s ebben a mindent 
elváltoztató világosságban folyton csak azt a régi és azt 
az új Szonyát kereste a festett bajusz és szemöldökök 
közt, a kiről elhatározta volt, hogy nem válik el tőle soha. 
Elmerült a nézésébe, s mikor ezt is, azt is fölismerte, s azt 
a dugó-szagot érezvén, visszagondolt arra a forró csókra, 
teli tüdővel szívta magába a fagyos levegőt, s a mint 
a lábai alatt hátrafelé gördülő földet s a fényes eget nézte, 
megint valami Tündérországban képzelte magát. 

— Szonya, jól érzed magadat? — kérdezte tőle 
olykor. 

— Igen, — felelt Szonya. — És Te? 
Az út közepén egyszerre Nikolaj átadta a gyeplö

szárakat a kocsisnak, egy pillanatra odaszaladt Natasá
hoz és fölágaskodott a szántalpra. 

— Natasa, — mondotta neki francziául suttogva, — 
én Szonyát illetőleg már határoztam. 

— Szóltál is neki? — kérdezte Natasa s egyszerre 
egész lénye felragyogott az örömtől. 

— Jaj beh furcsa vagy a bajuszoddal, meg a szem
öldökeiddel. Natasa! örülsz? 

— Ügy örülök, de úgy örülök! Már kezdtem rád 
haragudni. Neked ugyan nem szóltam, de nem szépen vi
selted magadat iránta. Ez olyan jószívű egy leány, Niko
lenyka, de mennyire örülök! Én rosszlelkü vagyok néha, 
de furdalt a lelkiismeret, hogy Szonya nélkül boldog le
gyek, — folytatta Natasa. — De most úgy örülök, no de 
menj csak vissza hozzá. 

— Nem, hadd nézzelek, milyen furcsa vagy! — 
mondotta Nikolaj s még egyre őt nézte, s a húgában is 
valami egészen új, szokatlan és elragadóan gyöngéd vo
nást fedezett föl, mely eddig föl se tünt neki. — Natasa, 
olyan ez, mint egy tündérálom, mi? 

~ — Igen, — felelt Natasa, — ezt jól csináltad. 
„Ha már előbb is olyannak láttam volna őt, a mi

lyen most", — gondolta Nikolaj, — „már régen megkér
deztem volna, mittévő legyek, és megtettem volna min
dent, a mit csak kíván, és jó lett volna minden!" 
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— Tehát örülsz, és jól tettem, a mit tettem? 
— Jaj de mennyire! Menj, a mamával is összeperel

tem ezen. A mama azt mondta, hogy Szonya vadászik 
rád. Hogy' is lehet ilyet mondani! Kevés híja, hogy össze 
nem vesztünk. És én nem is fogom soha, senkinek se 
megengedni, hogy rosszat mondjon, vagy csak gondol
jon is róla, mert ő a megtestesült jóság. 

— Tehát jól van? — kérdezte Nikolaj, s még egy
szer megnézte a húga arczkifejezését, hogy meg tudja, 
őszintén beszél-e így, és a csizmáival csikorogva leugrott 
a szánról s visszafutott a maga szánjához. Még mindig 
ugyanaz a boldogan mosolygó, csillogó szemű s czoboly-
prémes sipkája alól pislogó bajuszos cserkesz ült ott, és 
ez a cserkesz volt Szonya, és ez a Szonya volt az ő jö
vendő, boldog és szerető kis felesége. 

Hazaérkezve, miután elmesélték az anyjuknak, 
hogy' töltötték Melyuková-éknál az időt, a leányok visz-
szavonultak a szobájukba. Miután levetkőztek, a nélkül, 
hogy kormos bajuszukat lemosták volna, még sokáig 
ültek ott és beszélgettek a boldogságukról. Arról beszél
tek, hogy' fognak élni majd, ha férjhezmentek, milyen jó 
barátok lesznek az uraik, ők pedig milyen boldogok. Na
tasa asztalán még ott állottak a tükrök, melyeket Du-
nyasa az este odakészített. 

— De mikor lesz mindez? Attól tartok, hogy soha... 
Nagyon is szép volna! — szólott Natasa és fölkelvén, 
odament a tükörhöz. 

— Ülj le, Natasa, lehet, hogy meglátod őt, — szó
lott Szonya. Natasa meggyújtotta a gyertyát és leült. 

— Valami bajuszos alakot látok, — mondotta Na
tasa, a ki a maga arczát látta. 

— Nem szabad ám nevetni, kisasszony, — figyel
meztette őt Dunyasa. 

Natasa végre Szonya és a szobaleány segítségével 
eltalálta, hogy' kell felállítani a tükröket; komoly kifeje
zést öltő;; az arcza és elhallgatott. Sokáig ült ott és el
nézte a tükrökben látszó gyertyalángokat, és (a hallott 
meséknek megfelelően) hol azt képzelte, hogy egy kopor
sót lát, hol pedig azt, hogy öt, Andrej herczeget látja 
ebben az utolsó, homályos négyszögben. De bármennyire 
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kész volt is a legkisebb pontocskában is emberi arczot 
vagy koporsót látni, voltaképpen még se látott semmit. 
Szaporán kezdett pislogni és eljött a tükrök mellől. 

— Miért van az, hogy mások látnak, én meg sem
mit se látok? — kérdezte. — Most ülj oda te, Szonya; 
ma föltétlenül meg kell, hogy tedd, — mondotta. — Tedd 
meg az én kedvemért . . . Én úgy rettegek ma! 

Szonya leült a tükör elé, elhelyezkedett és elkez
dett belenézni. 

— Lám, Alexandrovna Szofja föltétlenül fog látni. — 
szólt Dunyasa suttogva, — de maga mindig csak nevet. 

Szonya hallotta ezeket a szavakat, és azt is hal
lotta, a mint Natasa suttogva így szólt: 

— Tudom, hogy fog látni, a mult esztendőben is 
látott. 

Vagy három perczig valamennyien hallgattak. 
— Föltétlenül! — suttogta Natasa, de nem fejezte 

be . . . Szonya egyszerre félretolta azt a tükröt, a me
lyet a kezében tartott s kezeivel eltakarta az arczát. 

— Oh, Natasa! — mondotta. 
— Láttad? Láttad? Mit láttál? — kiáltott föl Na

tasa és megfogta a tükröt. 
Szonya semmit se látott, éppen pislantani készült 

és föl akart kelni, mikor hallotta, a mint Natasa azt 
mondta „föltétlenül" . . . Nem akarta elámítani se Na
tasát, se Dunyasát, s nehezére esett az ülés. Maga se 
tudta hogyan és miért szállt el az ajkairól az a kiáltás, 
mikor a szemeit eltakarta. 

— ö t láttad? — kérdezte Natasa és megfogta a 
kezét. 

— Igen. M e g á l l j . . . Öt láttam. — mondotta Szonya 
önkénytelenül, még sem tudván, hogy Natasa kit értett az 
ö alatt: az ö — Nikolaj-át, vagy az ö — Andrej-át. 

„De miért ne mondanám meg, mit láttam? Mások 
nem látják! És ugyan ki bizonyíthatja rám, hogy mit lát
tam és'mit nem láttam?" — villant meg Szonja fejében. 

— Igen, őt láttam, — ismételte. 
— Hogyan? Hogyan? Áll vagy fekszik? 
— Nem, azt láttam . . . Egyszerre semmi se volt. 

egyszerre meg azt látom, hogy fekszik. 
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— Andrej fekszik? Beteg? — kérdezte Natasa és 
ijedt szemeit rámeresztette a barátnőjére. 

— Nem, ellenkezőleg, vidám az arcza és felém for
dult, — és abban a pillanatban, a mikor ezt mondta, neki 
magának is úgy tetszett, hogy látta azt, a mit mondott. 

— Nos, és aztán, Szonya? . . . 
— Azt már nem vettem ki, valami kéket és pirosat 

láttam . . 
— Szonya! Mikor jön vissza? Mikor látom? Is

tenem! Hogy' féltem őt, magamat s hogy' reszketek min
dentől . . . — szólalt meg Natasa, és a nélkül, hogy 
Szonya csillapító szavaira felelt volna, lefeküdt, s még 
ió ideig, miután a gyertyát eloltották, nyitott szemekkel 
mozdulatlanul feküdt az ágyában s a jégvirágos ablako
kon keresztül nézte a fagyos holdvilágot. 

XIII. 

Nikolaj karácsony után nemsokára bevallotta az 
anyjának Szonya iránt való szerelmét s kijelentette azt 
a szilárd elhatározását, hogy őt feleségül veszi. A grófné, 
a ki már régen észrevette azt, a mi Szonya és Nikolaj 
közt történt, és el volt készülve erre a vallomásra, szótla
nul meghallgatta a fia szavait és azt mondta neki, hogy 
azt veheti feleségül, a kit akar; de hogy sem ő, sem az 
apja nem fogják áldásukat adni egy ilyen házassághoz. 
Nikolaj most először érezte, hogy az anyja nincs vele 
megelégedve, s hogy iránta való nagy szeretete ellenére 
se fog engedni. Hidegen, s a nélkül, hogy csak egy pillan
tást is vetett volna a fiára, elküldött az uráért; és mikor 
eljött, a fia jelenlétében röviden és hidegen el akarta mon
dani neki, hogy miről van szó, de nem tudott erőt venni 
magán, kicsordultak szemeiből a bosszúság könnyei és 
kiment. Az öreg gróf meg immel-ámmal megpróbálta rá
beszélni a fiát, hogy tegyen le a szándékáról. Nikolaj azt 
felelte, hogy nem szegheti meg a szavát, mire az apja za
vartan felsóhajtva hamarosan véget vetett a beszédnek 
és bement a grófnéhoz. Az öreg gróf, valahányszor össze-
zördült a fiával, nem tudott szabadulni az önvádtól, zi-
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Iáit anyagi viszonyai miatt, s nem is tudott haragudni a 
fiára azért, hogy nem akart gazdag leányt elvenni, hanem 
választása a hozomány nélkül való Szonyára esett, — 
mindössze csak ez alkalommal még élénkebben eszébe 
jutott, hogy ha a viszonyai rendben volnának, még kí
vánni se lehetne Nikolajnak különb menyasszonyt Szonyá-
nál, és hogy viszonyainak a ziláltságában egyedül ő a 
hibás az ö Mityenkájával és az ő megrögzött szokásaival. 

Az apa és az anya nem beszéltek többé a fiukkal 
erről a dologról; de néhány nappal ezután a grófné behí
vatta magához Szonyát, és mindkettőjükre nézve szinte 
megdöbbentő kegyetlenséggel, — hálátlansággal vádolta 
az unokahúgát s a szemére háns'ta, hogy elcsábította a 
fiát. Szonya némán, lesütött szemmel hallgatta a grófné 
kegyetlen szavait és nem értette, mit akarnak tőle. Min
den áldozatra kész lett volna a jóltevőiért. Az önfeláldo
zás egyik legkedvesebb gondolata volt; de ebben az 
esetben nem értette, hogy kinek és micsoda áldozatot 
kellene hoznia. Nem tudta nem szeretni a grófnét és Rosz-
tovékat, de viszont nem tudta nem szeretni Nikolajt, s 
lehetetlen volt nem tudnia, hogy ettől a szeretettől függ 
Nikolaj egész boldogsága. Szótalan volt és szomorú, s 
nem felelt semmit. Nikolajnak úgy tetszett, hogy nem 
bírja ki tovább ezt az állapotot s bement az anyjához, 
hogy tisztázza a helyzetet. Nikolaj az egyik perczben 
kérve kérte az anyját, hogy bocsásson meg neki és Szo-
nyának és egyezzék bele ebbe a házasságba, a követ
kezőben pedig megfenyegette az anyját, hogy ha Szonyát 
üldözik, titokban tüstént megesküszik vele. 

A grófné olyan ridegséggel, a minőt a fia még soha 
se tapasztalt nála, azt felelte neki, hogy végre is nagy
korú, hogy Andrej herczeg is az apja beleegyezése nél
kül nősül, s hogy ezt ő is megteheti, arra azonban ne szá
mítson soha, hogy ö ezt az intriká-í leányának ismerje. 

Nikolajt az intrika szó teljesen kihozta a sodrából, 
és emeltebb hangon azt mondta az anyjának, hogy soha 
se hitte volna, hogy a saját anyja arra akarja öt kénysze
ríteni, hogy árúba bocsássa az érzelmeit, de hogyha az 
így van, akkor most utolszor beszél . . . De arra már 
nem volt ideje, hogy azt a döntő szót, a melyet az arcz-
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kifejezése után az anyja rémülten várt tőle, és a mely, 
gy lehet, hogy örök időkön át mint valami kegyetlen 

emlék élt volna közöttük, kimondja. Nem volt ideje ki
mondani, mert Natasa sápadt és komoly arczczal lépett 
be az ajtón, a mely mögött hallgatózott. 

— Nikolenyka, bolondokat beszélsz, hallgass, hall
gass, hallgass! Hallgass, ha mondom! . . . — kiáltott fel 
szinte ordítva, csakhogy a hangját túlkiáltsa. 

— Mama, lelkem, nem úgy van . . . lelkem, anyus-
kám, — fordult oda az anyjához, a ki a szakítás örvényé
nek a szélén érezvén magát, rémülten nézett a fiára; de 
•yakassága révén, s a küzdelem hevében, nem akarta és 
nem tudta megadni magát. — Nikolenyka, majd én meg
magyarázom neked, csak menj, — hallgasson ide, ma-
muskám, lelkem, — szólott az anyjának. 

A szavai értelmetlenek voltak; de azt az eredményt, 
a melyre szánva voltak, elérték. 

A grófné zokogva hajtotta a fejét a leánya keblé'e. 
Nikolaj pedig fölkelt, a fejéhez kapott és kiment. 

A kibékülés ügyét Natasa vette a kezébe, és annyit 
elért, hogy Nikolaj megkapta az anyjától azt az Ígéretet, 
liogy Szonyának semmi bántódása! se lesz, ő viszont 
megígérte, hogy semmit se tesz a szülei háta mögött. 

Nikolaj azzal a szilárd elhatározással, hogy az ez
rednél a dolgait elintézvén, kilép a hadseregből, hazajön 
és feleségül veszi Szonyát, szomorúan és komolyan, szü
leivel meghasonolva, de a mint neki tetszett, fülig szerel
mesen, január elején visszament az ezredéhez. 

Nikolaj elutazása után Rosztovék házában szomo
rúbb lett az élet, mint valaha. A grófné a nagy lelki ráz-
kódtatásokba valósággal belebetegedett. 

Szonyát is szomorította a Nikolajtól való elválás, 
de még inkább az az ellenséges hang, a melyen vele 
izemben a grófné sehogy' se tudott erőt venni. A grófot 
viszonyainak a ziláltsága jobban aggasztotta, mint va
laha, s mind jobban érezte, hogy valami elhatározó1 lé
pésre volna szükség. Elkerülhetetlen volt, hogy moszkvai 
házát és Moszkva mellett fekvő birtokát eladja, és hogy 
eladhassa, be kellett mennie Moszkvába. De a grófné 
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gyengélkedése miatt napról-napra halasztotta az eluta
zását. 

Natasa, a ki eleinte vidáman tűrte a vőlegényétől 
való távollétet, most napról-napra izgatottabb és türel
metlenebb lett. Az a gondolat, hogy így hiába pocsékoló
dik el életének a legszebb időszaka, a melyet arra hasz
nálhatott volna fel, hogy őt szeresse, szüntelenül gyötörte 
őt. A levelei legtöbbnyire bosszantották. Bántotta, 
hogy mialatt ő kizárólag neki él és ő rá gondol, Andre; 
valóságos életet él, új helyeket, új embereket lát, a kik öt 
érdeklik. Minél érdekesebbek voltak.a levelei, annál job
ban bosszankodott. Azok a levelek pedig, a melyeket ö 
írt neki, nemcsak hogy örömet nem szereztek neki, de 
unalmas és hazug kötelességnek tűntek föl előtte. Nem 
tudott neki írni, mert képtelen volt elérni, hogy levelében 
annak csak a századrészét is kifejezze, a mit élőszóval, 
meg egy-egy mosolylyal és pillantással ki tudott fejezni. 
Klasszikusan egyhangú, száraz leveleket írt neki, a me
lyeknek ő maga se tulajdonított semmi jelentőséget, s a 
melyeknek a fogalmazványában az anyja javította ki a 
helyesírási hibákat. 

A grófné egészsége sehogy' sem akart megjavulni; 
de a moszkvai utat már teljességgel lehetetlen volt to
vább halasztani. Gondoskodni kellett a hozományról, el 
kellett adni a házat, s ezenkívül Andrej herczeget is előbb 
Moszkvába várták, mert Andrejevics Nikolaj herczeg ezt 
a telet ott töltötte, és Natasa meg volt győződve, 
hogy Andrej már meg is érkezett. 

A grófné falun maradt, a gróf pedig Szonyával és 
Natasával január végén elutazott Moszkvába. 



ÖTÖDIK RÉSZ. 

I. 

Pierre, az után, hogy Andrej herczeg megkérte 
Natasa kezét, minden nyilvánvaló ok nélkül egyszerre 
úgy érezte, hogy lehetetlen eddigi életét tovább így foly
tatnia. Bármily erősen meg volt is győződve azokról az 
igazságokról, a melyeket a jótevője tárt föl előtte, bár
mennyire örömteljes volt is a maga tökéletesítésére irá
nyuló belső munka okozta felindulásnak, a melynek oly 
nagy tűzzel engedte át magát, első időszaka: Andrej her
czeg és Natasa eljegyzése és Alexejevics Joszif halála 
után, a melyekről csaknem egyidejűleg értesült, annak az 
eddigi életnek egész varázsa egyszeriben semmivé lett 
előtte. Életéből nem maradt meg számára egyéb, mint a 
háza és a ragyogó felesége, a ki akkoriban egy nagyon 
előkelő személyiség kegyeit élvezte, egész Pétervárral 
való ismeretsége és unalmas alakszerűségekkel zsúfolt 
hivatala. És ez az eddigi élet, egyszerre, egészen váratla
nul a legutálatosabb színben tűnt föl Pierre előtt. Abba
hagyta a naplóját, kerülte a testvérek társaságát, megint 
följárt a clubba, megint ráadta magát az ivásra, bele
keveredett a legényemberek társaságába, s olyan életet 
kezdett élni, hogy Vasziljevna Jelena grófné is szüksé
gesnek tartotta ezért komoly szemrehányásokkal illetni 
őt. Pierre érezte, hogy a feleségének igaza van, s ne
hogy őt kompromittálja, elutazott Moszkvába. 

Tolsztoj : Háború és béke. II. 1 2 
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Alig, hogy Moszkvában, fonnyadt és fonnyadó her-
czegnőkkel és tömérdek cseléddel népes rengeteg há
zába került, alig, hogy — a városban járván, — az 
ivernszkája kápolnát, a melyben tömérdek gyertya égett 
a szentképek előtt, a Kreml nagyterén az érintetlen hó-
leplet, a bérkocsikat a Vrazska Szivczeva viskóit meg
pillantotta, a semmi után sem vágyakozó és szép csön
desen éldegélő moszkvai öreg urakat, a moszkvai bálo
kat és a moszkvai angol clubot viszontlátta, — egy
szerre otthonosan, valami csöndes révben képzelte ma
gát. Olyan nyugodtan, melegen és megszokottan érezte 
magát Moszkvában, mint valami ócska köntösben. 

Az öregektől kezdve a gyermekekig az egész 
moszkvai társaság úgy fogadta Pierre-t, mint valami 
régóta várt vendéget, a kinek mindig készen és üresen 
állott a helye. Pierre a legkedvesebb, legjobb, legoko
sabb, legvidámabb és legnagylelkübb különcz, egy bár 
szórakozott, de lélekkel teljes, régi ívású, igaz orosz úr 
volt a szemeikben. A bugyellárisa ugyan üres volt, de 
csak azért, mert mindig nyitva tartotta mindenki előtt. 

Jutalomjátékok, rossz képek és szobrok, jótékony-
czélú összejövetelek, czigányok, iskolák, ebédek, dorbé-
zolások, szabadkőművesek, templomok, könyvek — szó
val mindig és mindenki bizton számíthatott rá, s ha nem 
lett volna két barátja, a kik ugyan jó csomó pénzt vet
tek kölcsön tőle, de kissé gyámkodtak is fölötte, úgy 
mindenét szétosztogatta volna. A clubban egyetlen ebéd 
vagy vacsora se lehetett nélküle. Alig, hogy elhelyez
kedett a pamlagon és meghozatta az ő két palaczk 
Margaut-ját, legott körülvették, s megindult a társalgás, 
a vitatkozás és a tréfálkozás. A hol összekaptak, ő 
egyetlen jóságos mosolyával és a maga idejében közbe
szúrt tréfás mondásával békét szerzett. A szabadkőmű
ves összejövetelek unalmasak és lanyhák voltak, ha S 
nem vett részt bennük. 

Mikor egy-egy legényvacsora után, jóságos és édes 
mosolylyal engedett a jókedvű társaságnak és fölkelt, 
hogy velük tartson, a fiatalok örömteljesen és diadalma
san kurjogattak. A bálokon, ha kevés volt a tánczos, 
ö volt az, a ki pótolta a hiányt. A fiatal hölgyek és kis-
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asszonyok azért szerették öt, mert a nélkül, hogy bár
kinek is udvarolt volna, egyiormán szívélyes volt min
denkivel, különösen vacsora után. „Pompás egy em
ber, mintha nem is volna neme", — mondogatták róla 
francziául. 

Pierre egyike volt azoknak a kedélyesen világban 
élő, szolgálaton kívüli kamarásoknak, a kik százával for
golódnak a moszkvai társaságban. 

Hogy' elszörnyűködött volna, ha hét esztendővel 
ezelőtt, mikor éppen hazajött volt külföldről, azt mondta 
volna neki valaki, hogy teljesen fölösleges neki keresni, 
kutatni s a fejét törni, hogy az ö kerékvágása már ré
gen ki van taposva és örök időkre ki van a számára je
lölve, s hogy bármint vergődjék is, még se viszi többre 
soha, mint azok, a kik ő vele egyforma helyzetben van
nak. Ezt ugyan el nem hitte volna soha! Hát nem ő 
volt-e az, a ki hol egész lelkével köztársaságot akart 
csinálni Oroszországból, hol Napóleon, hol filozófus, 
hol taktikus, hol meg Napóleon legyőzője akart lenni? 
Hát nem ő volt-e az, a ki nemcsak szenvedélyesen óhaj
totta, de lehetségesnek is tartotta azt, hogy a bűnös em
beriséget átformálja, s magamagát a tökéletesség leg
magasabb fokára emelje? Hát nem ő volt-e az, a ki is
kolákat, kórházakat alapított és felszabadította a jobb
ágyait? 

Es mindezek helyett most nem volt egyéb, mint 
hűtlen feleségének az ura, szolgálatnélküli kamarás, a ki 
szeret enni és inni, s olykor úgy módjával a kormányt 
ócsárolni, tagja a moszkvai angol clubnak, és közszere
tetben álló alakja a moszkvai társaságnak. Sokáig nem 
tudott azzal a gondolattal megbékülni, hogy most ő is 
csak az a szolgálatnélküli moszkvai kamarás, a melynek 
a typusát hét esztendővel azelőtt olyan mélységesen 
megvetette. 

Olykor azzal a gondolattal vigasztalta magát, hogy 
csak úgy ideiglenesen folytat ilyen életet; aztán meg el
rémült attól a másik gondolattól, hogy hány ember volt 
már a világon, a ki szintén csak úgy ideiglenesen, dús 
hajzattal és hibátlan fogsorral merült bele ebbe az életbe 
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és ebbe a clubba, s egyetlen fog és egyetlen szál haj 
nélkül került ki belőle. 

A büszkeség pillanataiban, a mint így a helyzetén 
eltűnődött, úgy tetszett neki, hogy ő egészen más és 
teljesen elüt azoktól a szolgálaton kívüli kamarásoktól, 
a kiket annakelőtte úgy megvetett, hogy azok közön
séges és ostoba emberek voltak, a kiket ez a helyzet 
megnyugtatott és kielégített, „de én most is állandóan 
elégedetlen vagyok, s állandóan szeretnék az emberiség 
javára valamit tenni", — mondogatta magában a büsz
keség pillanataiban. „De lehet az is, hogy mindezek az 
én társaim éppen úgy vergődtek és keresték az élet
nek új és különös útjait, mint én, és éppen úgy a kör
nyezet, a társaság és a velük született tulajdonságok, 
amaz elemi erők révén, a melyekkel szemben az ember 
tehetetlen, ugyanoda jutottak, a hova én", — mondotta 
magában a szerénység pillanataiban, s miután egy da
rabig Moszkvában élt, nem vetette meg többé sorsának 
az osztályosait, hanem kezdte szeretni, tisztelni és saj
nálni őket, éppen úgy, mint magamagát. 

Most már nem igen jöttek rá Pierre-re a kétségbe
esés, a búskomorság és az élettől való undorodás roha
mai; de ugyanaz a betegség, mely azelőtt heves roha
mokban jutott benne kifejezésre, most meghúzódott a 
belsejében s egy pillanatra se tágított mellőle. Miért? 
Minek? Mi történik ezen a világon? — kérdezte magá
tól álmélkodva napjában többször is és önkéntelenül 
kezdett elmerülni az élet jelenségeinek a kutatásába; de 
tapasztalásból tudván, hogy ezekre a kérdésekre nin
csen válasz, sietve iparkodott elfordulni tőlük, fogott 
egy könyvet, vagy elment a clubba, vagy Nikolájevics 
Apollon-hoz a városi pletykákról fecsegni. 

„Vasziljevna Jelenát, a ki a maga testén kívül soha 
se szeretett semmit, s a ki egyike a világ legostobább 
asszonyainak", — gondolta Pierre, — „az emberek a 
szellem és finomság netovábbjának tartják és meghajol
nak előtte. Bonaparte Napóleont addig, a míg igazán 
nagy volt, mindenki lenézte, de azóta, hogy szánalmas 
komédiás lett belőle, Ferencz császár szinte töri magát 
utána, hogy a leányát törvénytelen feleségül hozzá adja. 
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A spanyolok a katholikus papság által hálaimákat kül
denek az égbe azért, hogy június 14-ikén megverték a 
francziákat, a francziák pedig ugyancsak a katholikus 
papság által hálaimákat küldenek az égbe azért, hogy 
június 14-ikén megverték a spanyolokat. Az én szabad
kőműves testvéreim égre-földre esküdöznek, hogy fele
barátaikért mindent készek feláldozni, de azért nem 
fizetik meg a köteles egy-egy rúblt a szegények számára 
és mindent elkövetnek, hogy egy valódi skót szőnyeget 
és egy olyan okmányt megszerezzenek, a melynek a 
jelentőségét még az sem érti, a ki írta, s a melyre sen
kinek szüksége nincsen. Valamennyien prédikáljuk a 
megbocsátás és a felebaráti szeretet keresztény törvé
nyét, azt a törvényt, a melynek a nevében száz és száz 
templomot építettünk Moszkvában, de azért tegnap meg
korbácsoltak egy embert, mert megszökött, és ugyan
csak a szeretet és megbocsátás ama törvényének a szol
gája, a pap, a kivégzés előtt csókra nyújtotta .egy kato
nának a keresztet." Így tűnődött Pierre, és bármennyire 
szokva volt is hozzá, ez az általános és mindenki által 
elismert nagy hazugság, mint valami egészen új dolog, 
mindannyiszor bámulatba ejtette. — „Én értem ezt a 
hazugságot és zűrzavart", — gondolta magában, — „de 
hogy' mondjam el nekik mindazt, a mit értek? Megpró
báltam, és mindig úgy találtam, hogy a lelkük fenekén 
ők is értik mindazt, a mit én, de azon iparkodnak, hogy 
ne lássák meg. Következésképpen így kell cselekedni! 
De én, mittévő legyek én?" — gondolta Pierre. Érezte 
magában sok, különösen orosz embernek azt a szeren-
csétlen*képességét, hogy meg tudja látni és el tudja hinni 
a jó és az igaz lehetőségét, és sokkal tisztábban meg 
tudja látni az életben a rosszat és a hazugságot, mint a 
hogy képes komolyan érdeklődni iránta. Az ő szemében 
a munka minden fajtája tele volt gonoszsággal és ámí
tással. Bármit próbált, bármihez nyúlt légyen is, a 
gonoszság és a hazugság mindenütt visszadöbbentette 
öt, és elzárta előle a tevékenység minden útját. 'De hát 
élni és foglalkozni mégis csak kellett. Rettenetes volt 
az élet eme megoldhatatlan kérdéseinek a súlya alatt 
nyögni, s így átengedte magát az első kínálkozó főibúz-



182 TOLSZTOJ 

dulásnak, csakhogy ezeket a kérdéseket elfelejtse. Eljárt 
minden képzelhető társaságba, sokat ivott, képeket vá
sárolt, építkezett; és a mi a fő — olvasott. 

Elolvasott mindent, a mi a keze ügyébe esett, és 
úgy olvasott, hogy mikor hazaérkezett, mialatt az ina
sai vetkőztették, már ott volt a kezében a könyv és ol
vasott, az olvasásból átcsapott az alvásba, az alvásból 
a fogadókban és a clubban való tereferébe, ebből a dor-
bézolásba és az asszonyokra, a dorbézolásból megint 
a tereferére, az olvasásra és a borra. A borivás úgy tes
tileg, mint lelkileg mindinkább szükségletévé kezdett 
válni. Mindamellett, hogy az orvosok figyelmeztették 
rá, hogy az ő vérmes testalkata mellett a bor veszedel
mes rá nézve, nagyon sokat ivott. Csak akkor érezte 
magát egészen jól, a mikor, maga se tudta, hogyan, de 
hatalmas száján keresztül néhány pohár bort fölhajtván, 
kellemes melegséget érzett a testében, gyöngédséget a 
felebarátai iránt és teljes készséget az elméjében arra, 
hogy csak úgy felületesen foglalkozzék a gondolataival, 
a nélkül, hogy a mélyükre iparkodjék hatolni. Csak ha 
egy-két palaczk bort megivott, akkor ébredt úgy homá
lyosan annak tudatára, hogy az életnek az a rettenetes 
és összebogozott csomója, a melytől annakelőtte any-
nyira irtózott, még sem olyan rettenetes, mint a minő
nek látszott. Mikor mámoros fejjel elbeszélgetett, mások 
fecsegését hallgatta, vagy ebéd és vacsora után olvas
gatott, valamelyik oldaláról mindig ott látta maga előtt 
ezt a csomót. De a bor hatosa alatt így okoskodott: „Ez 
semmi. Majd megoldom én ezt — már készen is van a 
megoldás. De most nem érek rá, — később majd még 
egyszer megfontolom!" És ez a később soha se követ
kezett be. 

Reggelre, éhgyomorra, mindezek a kérdések me
gint csak épp olyan megoldhatatlanoknak és rettenetc-
seknek tűntek föl előtte, és Pierre szaporán kapott va
lami könyv után és örült, ha jött valaki hozzá. 

Olykor eszébe jutott Pierrenek egy dolog, a mit 
hallott, hogy háborúban a katonák, mikor fedezve van
nak az ellenség tüze elől és semmi dolguk sincsen, min
denképpen próbálnak valami szórakozást találni maguk-
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nak, hogy a veszedelem tudatát könnyebben elviselhes
sék. És Pierre úgy érezte, hogy az emberek mind 
olyanok, mint azok a katonák, a kik az élet valósága 
elől menekülnek: ki a hiúságban, ki a kártyában, ki a 
törvénycsinálásban, ki az asszonyokban, ki a játékokban, 
ki a lovakban, ki a politikában, ki a vadászatban, ki a 
borban, ki az államügyekben keres menedéket. „Nin
csen se jelentéktelen, se fontos, egyforma minden: csak 
szabadulni tőle, a hogy'lehet!"— gondolta Pierre. „Csak 
ne látni öt, ezt a rettenetes ó'í." 

II. 

A tél elején Bolkonszkij Andrejevics Nikolaj her
czeg a leányával együtt Moszkvába érkezett. A múltjá
nál, az eszénél és eredetiségénél fogva, különösen ab
ban az időben, a mikor Moszkvában az Alexander czár 
uralkodása iránt való lelkesedés szemlátomást lohadni, 
a francziaellenes és hazafias irány pedig terjedni kezdett, 
Andrejevics Nikolaj herczeg legott a moszkvaiak külö
nös tiszteletének a tárgyává, és a kormánynyal szemben 
álló moszkvai ellenzék központjává lőn. 

A herczeg az utolsó évben nagyon megöregedett. 
Az öregség félreismerhetetlen jelei kezdtek mutatkozni 
nála: minduntalan, egész váratlanul elszunnyadt, a kö
zelmúlt eseményeivel szemben feledékeny volt, míg a 
régmúltakra pompásan visszaemlékezett, és a mi a fő, 
szinte gyermekes hiúsággal játszotta a moszkvai ellen
zék vezérének a szerepét. Mindezek ellenére is, a mikor 
az öreg, különösen estélyek alkalmával, prémes kabát
jában és hajporos parókával a fején leült a teaasztalhoz, 
s valakinek az ösztönzésére az ő szakgatott modorában 
elkezdett a múltról beszélni, vagy még szakgatottabban 
és még élesebben véleményt mondott a jelenről, kivé
tel nélkül a legtiszteletteljesebb nagyrabecsülés érzését 
keltette föl a vendégeiben. Ez az egész ódon ,ház,_ a 
maga hatalmas fiókos szekrényeivel és forradalom előtti 
bútorzatával, hajporos inasaival és magával ezzel a múlt 
századbeli nyakas és okos öreg emberrel, szelíd leánya-



184 TOLSZTOJ 

val és csinos franczia nevelőnöjével, a kik szinte áhíta
tos tisztelettel viseltettek iránta, valósággal nagyszerű 
látványul szolgált a látogatóknak. De ezek a látogatók 
nem is gondoltak arra, hogy azon a két-három órán kí
vül, a mely alatt ők a háziakat látták, a napnak még 
huszonkét órája volt, mely alatt a ház titkos és benső 
élete folyt tovább a maga medrében. 

Moszkvában ez a benső élet az utóbbi időben na
gyon terhes lett Maria herczegnőre nézve. Moszkvában 
meg volt fosztva legnagyobb örömétől: az istenes embe
rekkel való érintkezéstől és a magánytól, a melyek 
Lyszyja Goryban úgy felüdítették; a városi életből vi
szont semmi haszna és öröme nem volt. Társaságba 
nem járt: mindenki tudta, hogy az apja nem ereszti el 
egyedül, ő maga pedig a gyöngélkedése révén nem me
het, és így már ebédekre és vacsorákra nem is igen hív
ták. Arról a reménységről, hogy valaha férjhez men
jen, már teljesen lemondott volt Marja herczegnő. Látta 
azt a hidegséget és ellenséges indulatot, a melylyel 
Andrejevics Nikolaj herczeg azokat a házasulandó fiatal 
embereket, a kik a házukban olykor megfordultak, fo
gadta és magától távol tartotta. Barátnői nem voltak 
Marja herczegnőnek: e moszkvai tartózkodása alatt a 
hozzá legközelebb állott két lényben teljesen csalatko
zott; m-elle Bourienne, a kivel szemben már azelőtt se 
lehetett teljesen őszinte, most valósággal kellemetlen 
kezdett lenni neki, s azért bizonyos okokból lassan el 
is idegenedett tőle; Julié pedig, a ki ott lakott Moszkvá
ban, s a kihez Marja herczegnő öt esztendőn keresztül 
egyre-másra írta a leveleket, most, hogy megint szemé
lyesen találkozott vele, teljesen idegennek bizonyult rá 
nézve. Julié ebben az időben, a testvérei halála révén, 
Moszkva egyik leggazdagabb parthie-jává lévén, nyakig 
úszott a világi gyönyörökben. Teljesen körül volt véve 
fiatal emberekkel, a kik, mint ö gondolta, egyszerre tel
jes mértékben méltányolták az erényeit. Julié a vénülő 
nagyvilági kisasszonyoknak abban az időszakában volt, 
a melyben érezte, hogy elérkezett a férjhezmenés lehe
tőségének utolsó állomására, s hogy most kell eldőlni 
jövendő sorsának, vagy soha. Csütörtökönkint szomorú 



HÁBORÚ ÉS BÉKE 185 

mosolylyal jutott eszébe Marja herczegnőnek, hogy most 
nincs kinek írnia, mert Julié, a kinek jelenlétéből éppen
séggel semmi öröme nem volt, itt élt, s minden héten 
találkozott vele. Mint a vén emigráns, a ki nem akarta 
ieleségül venni azt a hölgyet, a kivel évek hosszú so
rán át az estéit eltöltötte, sajnálta, hogy Julié itt van s ágy 
nincs kivel leveleznie. Marja herczegnőnek Moszkvá
ban senkije se volt, a kivel elbeszélgethetett volna, 
s a ki előtt a fájdalmát kiönthette volna, mely pedig az 
utóbbi időben ugyancsak megszaporodott. Andrej her
czeg hazaérkezésének és nősülésének az ideje mindin
kább közeledett, s annak a megbízásának, hogy az ap
ját erre előkészítse, nemcsak hogy nem tett még eleget, 
de sőt annyira el volt rontva a dolog, hogy Rosztova 
grófnőnek puszta említése is már teljesen kihozta sod
rából az öreg herczeget, a ki amúgy is legtöbbnyire 
rosszkedvű volt. S még egy újabb keserűség, mely 
Marja herczegnő bajaihoz az utóbbi időben járult, vol
tak azok az órák, a melyeket hatesztendős kis unoka-
öcscsének adott. Nikoluskával való érintkezésében ré
mülten tapasztalta magán az apja ingerlékenységét. 
Akárhányszor föltette is magában, hogy nem szabad he
veskednie, mikor az unokaöcscsét tanítja, mégis mind
annyiszor, a mikor palavesszövel a kezében leült vele 
a franczia á-b-c-hez, olyan szaporán és könnyedén sze
rette volna a kis fiúba, a ki minden pillanatban attól sze
pegett, hogy megharagszik rá a nénje, a maga tudomá
nyát átönteni, hogy a kicsike legcsekélyebb figyelmet
lenségére is már elkezdett reszketni, felfortyant, kiabált, 
olykor megránczigálta a kezét, sőt a sarokba is állította 
őt. De mikor ez megtörtént, ö maga is legott elkezdett 
sírni gonosz és rossz természetén, mire Nikoluska, a ki 
segített neki a zokogásban, engedelem nélkül kijött a 
sarokból, odament hozzá, elhúzta az arczától könnyektől 
nedves kezeit és elkezdte őt csitítgatni. De mindezek
nél sokkal nagyobb fájdalmat okozott a herczeg
nőnek az apja ingerlékenysége, mely mindig a 
leájny^ellen fordult, s mely az utóbbi időben szinte a 
kegyetlViségig ment. Ha azt kívánta volna tőle, hogy 
egész éjjeleken át hajlongjon előtte, ha ütötte-verte 
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volna, ha fát és vizet hordatott volna vele, — esze 
ágába se jutott volna azt mondani, hogy nehéz a hely
zete; de ez a szerető zsarnok, — a ki a legkegyetlenebb 
volt, mert szerette őt, s ezért gyötörte őt is meg maga
magát is, — ezélzatosan tudta őt nemcsak megbántani, 
nemcsak megalázni, de azt is bebizonyítani előtte, hogy 
mindenben és mindenkor ő volt a hibás. Az utóbbi idő
ben egy új vonás tűnt föl benne, mely Marja herczeg-
nőt mindennél jobban keserítette, s ez a m-elle Bouri-
enne-hez való mind nagyobb közeledése volt. Az a tré
fás gondolat, mely akkor, a mikor a fia szándékáról 
először értesült, a fejében megvillant, hogy ha Andrej 
megnősül, akkor ő is nőül veszi Bourienne-t, — szem
látomást megtetszett neki, s így az utóbbi időben (mint 
Marja herczegnőnek tetszett) csak azért, hogy őt sérte
gesse, a legnagyobb kitartással, különös gyöngédséget 
mutatott m-elle Bourienne iránt, s a leányával való elé
gedetlenségének Bourienne iránt tanúsított szeretetével 
adott kifejezést. 

Moszkvában egyszer Marja herczegnő jelenlétében 
(neki úgy tetszett, hogy az apja ezt szándékosan tette 
az ő jelenlétében), az öreg herczeg megcsókolta m-elle 
Bourienne-nek kezét, s odahúzván őt magához, gyön
géden elkezdte ölelgetni. Marja herczegnő erre fölpattant 
és kifutott a szobából. Pár perez múlva m-elle Bourienne 
bejött Marja herczegnőhöz, s az ő kellemes hangján, mo
solyogva elkezdett neki valamiről beszélni. Marja her
czegnő szaporán letörölte a könnyeit, elszánt léptekkel 
odament Bourienne-hez, s nyilván maga se tudván, mit 
csinál, hirtelen dühhel, el-elcsukló hangon rárivallt a 
franczia leányra. 

— Ez csúnya, alávaló és embertelen dolog, egy 
öreg ember gyöngeségével így visszaélni, és . . . — 
Nem fejezte be. — Takarodjék ki a szobámból, — kiál
tott rá és elkezdett zokogni. 

Másnap a herczeg egy szót se szólt a leányának; 
de feltűnt neki, hogy ebédnél úgy rendelkezett, hogy 
m-elle Bourienne-nél kezdjék az ételek kínálását. Az 
ebéd végén, mikor a felszolgáló inas az eddigi szokás 
szerint megint a herczegnőnek tette oda először a kávét, 
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a herczeg egyszerre olyan dühbe jött, hogy a botját 
odavágta Filipphez és legott intézkedett, hogy besoroz
zák katonának. 

— Nem értik a s z ó t . . . kétszer is mondtam! Nem 
értik! ö — az első személyiség ebben a házban, ö — az 
én legjobb barátom, — ordított a herczeg. — Ha pedig 
te még egyszer megengeded magadnak, — kiáltott föl 
dühében, s most először fordult Marja herczegnőhöz, — 
azt, a mit tegnap megengedtél. . . s vele szemben meg
feledkezel magadról, majd megmutatom neked, ki az úr 
a házban. Ki innen! A színedet se lássam; kérj tőle 
bocsánatot! 

Marja herczegnő bocsánatot kért Jevgenievna Amál
iától és az apjától úgy a maga, mint Filipp nevében, a ki 
ö hozzá fordult támogatásért. 

Az ilyen pillanatokban az áldozat büszkeségéhez 
hasonló érzés támadt föl Marja herczegnő lelkében. És 
ilyenkor nem egyszer megesett a jelenlétében, hogy az 
apja, a ki fölött pálczát tört, — vagy a szemüvegét kereste, 
s ott tapogatózott körülötte, de nem látta meg, vagy 
megfeledkezett valamiről, a mi csak az imént történt, 
vagy gyengülő lábaival egy bizonytalan lépést tett, és 
ijedten nézett körül, nem látta-e meg valaki a gyönge
ségét, vagy, a mi mindennél rosszabb volt, ebéd után, 
a mikor nem voltak vendégei, a kik valamelyest föliz
gatták, kiejtvén a kezéből a szalvétát és reszkető fejét 
a tányérja fölé hajtva, egyszerre elaludt, „öreg és gyönge 
már szegény, s én még nem átallok pálczát törni fölötte!" 
— gondolta magában az ilyen pillanatokban és szinte 
undorodni kezdett magától. 

1814-ben élt Moszkvában egy gyorsan nagy hírre 
vergődött franczia orvos, egy hatalmas termetű, szép, és 
mint a féle franczia, rendkívül szeretetreméltó ember, a 
kj ezenkívül, mint Moszkvában beszélték, a maga szak-
irmjának is valóságos művésze volt, — valami Metivier. 

III. 
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Járatos volt a legelőkelőbb házakba is, még pedig nem 
csak mint orvos, hanem mint egyenrangú jóbarát is. 

Andrejevics Nikolaj herczeg, a ki azelőtt csak gú
nyolódott az orvosi tudományon, az utóbbi időben mlle 
Bourienne tanácsára beeresztette a házába ezt az orvost 
és egészen hozzászokott. Metivier hetenkint kétszer is 
meg szokta látogatni az öreg herczeget. 

Nikolaj napján, a herczeg neve napján, egész 
Moszkva megfordult a háza kapujában, de ő nem foga
dott senkit; és mindössze csak néhány embert hívott 
meg ebédre, a kiknek a névsorát átadta volt Marja her
czegnőnek. 

Metivier, a ki reggel szintén eljött hozzá gratulálni, 
orvosi minőségében megengedte magának, hogy, mint 
Marja herczegnőnek mondta, „a parancsot megszegje", 
és bement a herczeghez. Az öreg herczeg ezen a név
napi reggelen véletlenül a lehető legrosszabb hangulatban 
volt. Egész délelőtt ide s tova járt az egész házban, bele
kötött mindenkibe, s úgy tett, mintha semmit sem értene 
abból, a mit mondanak neki, s őt sem értené meg senki. 
Marja herczegnő jól ösmerte a csöndes és aggodalmas 
zsörtölődésnek ezt az állapotát, mely rendesen egy dühös 
kifakadással szokott végződni, s mintha töltött fegyver 
előtt járna, melynek föl van húzva a kakasa, úgy járt
kelt ide s tova, és várta az elkerülhetetlennek látszó 
durranást. Az orvos megérkezéséig minden baj nélkül 
múlt el a délelőtt. Miután az orvost bebocsátotta, Marja 
herczegnő egy könyvvel odaült a fogadó-szoba ajtajába, 
a honnan mindent hallhatott, a mi a dolgozó-szobában 
történt. 

Eleinte csak Metivier hangját hallotta, majd az apjáét 
is, majd ismét mind a két hang megszólalt egyszerre, ki
tárult az ajtó s megjelent a küszöbön előbb Metivier meg
rémült, szép alakja az ő fekete üstökével, utána pedig 
a herczegé, hálóköntösben, sapkával a fején, a dühtől el
torzult arczczal és a földnek meredő szemgolyókkal. 

— Nem érted? — ordított a herczeg, — de én meg 
értem! Te franczia kém, Bonaparte rabszolgája te, ki 
a házamból, ki innen, ha mondom! — S ezzel becsapta 
utána az ajtót. 
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Metivier vállát vonogatva odament m-lle Bourien-
nehez, a ki a nagy zajra kiszaladt a szomszéd szobából. 

— A herczeg nincs egészen jól. epés és vértolulásai 
vannak a fejében. Ne aggódjék, holnap ismét eljövök, 
— mondotta Metivier s ujját az ajkához illesztve, szapo
rán kiment. 

A szobából papucsos lábak léptei és kifakadások 
hallatszottak ki: „Kémek, árulók, mindenütt csak árulók! 
A saját házában sincs az embernek egy pillanatra bé
kessége!" 

Metivier eltávozása után az öreg herczeg behívatta 
a leányát, s haragjának egész erejét az ő nyakába zúdí
totta, ö volt az oka annak, hogy ezt a kémet bebocsá
tották hozzá. Hiszen megmondta, éppen neki mondta 
meg, hogy állítson össze egy névsort, s azokat, a kik 
nincsenek benne, ne bocsássa be hozzá. Miért bocsá
tották hát be ezt a gazembert! Mindennek ő volt az 
oka. MeUette nem volt egy pillanatnyi békessége, s még 
meg se halhat nyugodtan, mint mondotta. 

— Nem, matyuska, el kell válnunk, el keli válnunk, 
ezt maga is tudhatja, maga is láthatja! Én már nem bí
rom ki tovább, — mondotta és kiment a szobából. És 
mintha attól tartott volna, hogy valahogy' tán le talál 
csillapodni, visszatért hozzá, és iparkodván nyugodtnak 
látszani, hozzátet te :— de nehogy azt gondolja, hogy 
én ezt csak dühömben mondtam, lám, egészen nyugodt 
vagyok és megfontoltam a dolgot; ennek meg kell lenni, 
szét kell válnunk, keressen magának más he lye t ! . . . — 
És nem állta ki tovább, hanem olyan dühhel, a minőre 
csak az képes, a ki szeret, ökölbe szorította a kezét és 
odakiáltotta neki: 

— És legalább feleségül venné már valami bolond! 
— Becsapta az ajtót, behívatta m-lle Bouriennet, s a dol
gozó-szobájában lassan lecsillapodott. 

Két órakor megjelent ebédre a kiválasztott hat sze
mélyiség. A vendégek, — az ösmert Rasztopcsin gróf, 
Lopuchin herczeg az unokaöcscsével, Csatrov tábornok, 
a herczeg régi bajtársa, s a fiatalabbak közül Pierre és 
Drubeczkoj Borisz a fogadó-szobában vártak rá. 
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Borisz, a ki csak a napokban érkezett Moszkvába 
szabadságra, be akarta magát mutattatni Andrejevics 
Nikolaj herczegnek, s annyira meg tudta őt hódítani, hogy 
a herczeg kivételt tett vele, és legény-ember létére is 
fogadta őt. 

A herczeg háza nem tartozott ugyan a nagyvilági 
házak közé, de olyan kis kör volt, a melyről bár nem 
igen beszéltek a városban, de a melybe bejutni különös 
kitüntetés számba ment. Ezt Borisz már egy héttel ez
előtt megtudta, a mikor Rasztopcsin, a főparancsnok 
meghívására, hogy ebédeljen nála Nikolaj napján, az ö 
jelenlétében azt felelte, hogy nem mehet el. 

— Ezen a napon már mindig Andrejevics Nikolaj-
hoz megyek, hogy megadjam a tiszteletet a szent ké
peinek. 

— Hja igaz, igaz, — felelt a főparancsnok. — Hogy' 
van az öreg? . . . 

Az a kis társaság, mely az ódon bútorzatú, régi 
módi, magas fogadó-szobában az ebéd előtt összegyűlt, 
olyan volt, mint valami ünnepélyes gyűlésre összejött 
bírói-tanács. Mindannyian hallgattak, vagy ha beszéltek 
is, halkan beszéltek. Andrejevics Nikolaj herczeg komo
lyan és szótlanul lépett közéjük. Maria herczegnő még a 
szokottnál is csöndesebbnek és félénkebbnek látszott. A 
vendégek csak kelletlenül álltak szóba vele, mert látták, 
hogy nem igen érdeklődik a beszélgetésük iránt. Rasz
topcsin gróf egymaga tartotta fönn a társalgást s el
mondta a legfrissebb városi és politikai újdonságokat. 
Lopuchin és az öreg tábornok csak nagy néha elegyed
tek bele a társalgásba. Andrejevics Nikolaj herczeg úgy 
hallgatta őket, mint a hogy a legfőbb bíró hallgatja a je
lentést, a melyet tesznek neki, s csak olykor a némaságá-
val vagy egy kurtán odavetett szóval jelzi, hogy tudomá
sul vette azt, a mit jelentettek. A társalgás hangjából nyil
vánvaló volt, hogy senki se helyesli azt, a mi a politikai 
világban történik. Olyan eseményekről beszéltek, a me
lyek csak megerősítették, hogy mind rosszabbul folynak 
a dolgok; de minden elbeszélésben és minden vélemény
nyilvánításban feltűnő volt az, a mint az elbeszélőt vagy 
a saját tapintata, vagy a többiek bevatkozása megállí-



HÁBORÚ ÉS BÉKE 191 

totta azon a határon, a melyen túl a vélemény-nyilvání
tás már az uralkodó személyét érintette volna. 

Ebédnél szóba került a legfrissebb politikai újdon
ság, az oldenburgi herczegségnek Napóleon által történt 
elfoglalása és az a Napóleon-ellenes orosz jegyzék, a 
melyet minden európai udvarnak megküldöttek. 

— Bonaparte úgy bánik Európával, mint a kalóz 
a fogly^ri^éjtett hajóval, — mondotta Rasztopcsin gróf, 
injmár Isten tudja hányadszor ismételvén ezt a mondást. 
— Az ember csak az uralkodók türelmén vagy rövid
látásán csodálkozik. Most már a pápáról is szó van, és 
Napóleon minden teketória nélkül meg akarja buktatni 
a katholikus egyház fejét, s még mindig mindenki hall
gat! Egyedül a mi uralkodónk tiltakozott az oldenburgi 
herczegség elfoglalása ellen. És még ez is . . . — Rasz
topcsin gróf elhallgatott, mert érezte, hogy elérkezett arra 
a határra, a melyen túl nem szabad véleményt kocz-
káztatnia. 

— Az oldenburgi herczegség helyett valami más 
területet ajánlottak föl a herczegnek, — szólott Andreje
vics Nikolaj herczeg. — Mint a hogy én a parasztjaimat 
Lyszyja Qoryból áttelepítem Bogucsarovoba vagy a rja-
zani birtokra, úgy bánik ő a herczegekkel. 

— Az oldenburgi herczeg csodálatraméltó lelki erő
vel és nyugalommal viseli a sorsát, — jegyezte meg 
Borisz, a ki tiszteletteljesen beleelegyedett a társalgásba. 
Ezt azért mondta, mert Péterváron átutaztában abban a 
szerencsében részesült, hogy bemutatták a herczegnek. 
Andrejevics Nikolaj herczeg úgy nézett a fiatal emberre, 
mintha valamit akart volna mondani neki erre, de meg
gondolta a dolgot, mert még nagyon is fiatalnak Ítélte 
öt ehhez. 

— Én olvastam a mi tiltakozásunkat az oldenburgi 
ügyben, és elbámultam ennek a jegyzéknek a gyarló fo
galmazásán, — mondotta Rasztopcsin gróf, annak az em
bernek az odavetett hangján, a ki valami jól ismert ügy
ről mond ítéletet. 

Pierre naiv csodálkozással nézett Rasztopcsinra. 
nem értvén, hogy miért bántja őt a jegyzék gyarló fogal
mazása. 
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— Vájjon nem mindegy-e az, gróf, hogy hogy' 
van írva az a jegyzék? — szólott, — csak erő legyen 
a tartalmában. 

— Kedvesem, ötszázezer katonával könnyű volna 
jó stylussal rendelkezni, — mondotta Rasztopcsin gróf. 
Pierre csak most értette meg, hogy miért bántotta Rasz-
topcsint a jegyzék fogalmazása. 

— Firkászunk, azt hiszem, van elég, — jegyezte 
meg az öreg herczeg, — Péterváron már mindenki firkál, 
és nemcsak jegyzékeket, — hanem új törvényeket is gyár
tanak. Az én Andrjusúm is egy egész kötetre való tör
vényt tákolt össze Oroszország számára. Manapság fir
kál mindenki! — És kényszeredetten elmosolyodott. 

A társalgás egy pillanatra megszakadt; az öreg tá
bornok a köhécselésével vonta magára a figyelmet. 

— Hallották már a pétervári szemlén történt leg
újabb esetet? Hogy hogy' mutatkozott be az új franczia 
nagykövet! 

— Mi is volt az? Igaz ni, hallottam róla valamit; 
elszólta magát a császár jelenlétében. 

— ö felsége fölhívta a figyelmét a gránátos osz
tályra s a díszfelvonulásra, — folytatta a tábornok, — 
de a nagykövet rá se hederített, és állítólag azt felelte 
a császárnak, hogy mi Francziaországban ügyet se ve
tünk az ilyen haszontalanságokra. A császár nem szólt 
semmit. De a következő szemlén, mint mondják, egyet
len egyszer se méltóztatott odafordulni hozzá. 

Mindannyian hallgattak: egy ilyen, az uralkodót sze
mélyesen érintő tényről lehetetlen volt ítéletet mondani. 

— Szemtelenek! — szólalt meg a herczeg. — ö s -
merik Metiviert? Ma kidobtam a házamból. Itt volt, 
s bármennyire kértem is, hogy senkit se bocsássanak be, 
bebocsátották hozzám, — szólott a herczeg és bosszús 
pillantást vetett a leányára. És elmondta a franczia or
vossal folytatott egész beszélgetését, és azokat az oko
kat, a melyek öt meggyőzték arról, hogy Metivier csak
ugyan kém. Bár ezek az okok szerfölött fogyatékosak 
és homályosak voltak, senki se felelt neki. 

A pecsenye után pezsgőt hoztak. A vendégek föl-
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álltak a helyeikről és üdvözölték az öreg herczeget. Marja 
herczegnő is odament hozzá. 

A herczeg hideg és kaján pillantással nézett rá, és 
odatartotta neki beretvált, ránczos orczáját. Egész arcz-
kifejezése elárulta, hogy a ma reggeli beszélgetést még 
nem felejtette el, hogy elhatározása még teljes ereiében 
fönnáll, s hogy csak a vendégek jelenlétének köszönheti 
a leánya, hogy ezt most is nem ismétli meg előtte. 

Mikor a fekete kávéra bementek a fogadó-szo.bába, 
az öregek egymás mellé telepedtek. 

Andrejevics Nikolaj herczeg kissé fölélénkült, és el
mondta a küszöbön álló háborúra vonatkozó nézeteit. 

Azt mondta, hogy a mi Bonapartéval való háborúink 
mindaddig szerencsétlenek lesznek, a míg a németek szö
vetségét fogjuk keresni, és beleütjük az orrunkat az euró
pai ügyekbe, a melyekbe a tilsiti béke sodort bele ben
nünket. Nekünk sem Ausztriával, sem Ausztria ellen nem 
kellene harczolnunk. A mi politikánk súlypontja a Keleten 
van, a mi pedig Bonapartét illeti, — elég, ha fegyveres 
erőt állítunk a határra, és szilárdak vagyunk a politiká
ban, akkor soha se lesz többé bátorsága átlépni az orosz 
határt, mint a hogy' 1807-ben tette. 

— Es ugyan hogy' akarunk mi, herczeg, a francziák 
ellen harczolni! — szólott Rasztopcsin gróf. — Vájjon 
talpraállhatunk-e mi, a mi tanító-mestereink, a mi Iste
neink ellen? Nézze csak meg a mi fiatalságunkat, nézze 
meg a mi hölgyeinket. A mi Isteneink — a francziák, a 
mi menyországunk — Paris. 

Hangosabban kezdett beszélni, nyilván azért, hogy 
meghallják valamennyien. 

— A ruháink francziák, a gondolataink francziák, az 
érzelmeink francziák! ön , lám, a gallérjánál fogva lökte 
ki Metiviert, mert franczia s mert gazember, a mi höl
gyeinket meg szinte a nyavalya töri utána. Tegnap vol
tam egy estélyen, a hol öt hölgy közül három volt katho-
likus, a ki vasárnaponkint a pápa külön engedélye alap
ján a hímzörámája mellett görnyed. De azért csaknem 
meztelenen ültek ott, akár, engedelemmel legyen mondva, 
népfürdők czégtáblája. Eh, herczeg, a mint az ember úgy 
elnézi a mi fiatalságunkat, kedve volna elővenni a mú-

T o U z t o j : Háború és béke. II. H 
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zeumból Nagy Péter régi botját s amúgy oroszosan össze
törni a bordájukat, hogy elpárologjon belőlük mindaz a 
bolondság. 

Valamennyien elhallgattak. Az öreg herczeg mo
solygó arczczal nézett Rasztopcsinra és helyeslőleg bó
logatott a fejével. 

— Most pedig Isten áldja, kegyelmes uram, aztán 
ne betegeskedjék ám, — szólott Rasztopcsin s megszokott 
szapora mozdulataival fölkelt és kezet nyújtott a her
czegnek. 

— Isten veled, lelkem, — azért a guszlit mégis 
mindig szívesen hallom! — mondotta az öreg herczeg s 
megkapván a karját, csókra nyújtotta oda neki az orczá-
ját. Rasztopcsinnal együtt a többiek is fölkeltek. 

IV. 

Marja herczegnő, a ki egész idő alatt ott ült a fo
gadó-szobában és hallgatta az öreg urak eszmecseréjét 
és nézeteit, semmit sem értett abból, a mit hallott; nem 
gondolt másra, mint arra, vájjon nem veszik-e észre a 
vendégek is az apjának iránta való ellenséges indulatát. 
Még az a különös figyelem és szeretetreméltóság is el
kerülte a figyelmét, a melyet ebéd alatt Drubeczkoj tanú
sított iránta, a ki immár harmadszor fordult meg a há
zukban. 

Marja herczegnő szórakozott és kérdő pillantással 
fordult Pierrehez, a ki utolsónak maradt a vendégek kö
zül, s miután a herczeg is kiment, kalappal a kezében és 
mosolygó arczczal odalépett hozzá, úgy, hogy csak ketten 
voltak a fogadó-szobában. 

— Szabad még maradnom egy cseppet? — kér
dezte s kövér testével odatelepedett egy karosszékbe 
Marja herczegnő mellé. 

— öh, hogyne, — felelt Marja. „Nem vett észre 
semmit?" — kérdezte tőle a pillantása. 

Pierre kellemes, ebéd utáni hangulatban volt. Me
rően bámult maga elé és csöndesen mosolygott. 

— Rég ösmeri már ezt a fiatal embert, herczegnő? 
— kérdezte. 
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. — Melyiket? 
— Drubeczkojt. 
— Nem," nem régen . . . 
— Nos, és tetszik magának? 
— Igen, egészen kellemes fiatal ember . . . Miért 

kérdi ezt tőlem? — szólott Marja herczegnő, s még egyre 
az apjával folytatott beszélgetésen tűnődött. 

— Azért, mert egy megfigyelést tettem, — ez a 
fiatal ember rendesen csak azért jön Pétervárról 
Moszkvába szabadságra, hogy valami gazdag leányt 
találjon magának. 

— ön ezt a megfigyelést tette? — kérdezte Marja 
herczegnő. 

— Igen, — folytatta Pierre mosolyogva, — és ez 
a fiatal ember most úgy intézi a dolgát, hogy a hol gaz
dag leányok vannak, ott ő is ott van. Ügy olvasok a lel
kében, mint a nyitott könyvben. Most pedig nagy zavar
ban van, s nem tudja, kit rohanjan meg, önt-e vagy mlle 
Karagina Juliét. Iránta is rendkívül figyelmes. 

— Hát jár hozzájuk? 
— Igen, sőt nagyon is gyakran. Mondja csak, ös-

meri az udvarlás legújabb módját? — kérdezte Pierre 
abban a vidám hangulatában leledzvén, a melyért napló
jában oly sok szemrehányást tett magának. 

— Nem, — felelt Marja herczegnő. 
— Mostanában, ha az ember a moszkvai leányok

nak tetszeni akar, búskomornak kell lenni, ö is rend
kívül búskomor, az ö jelenlétében, — mondotta Pierre. 

— Igazán? — kérdezte Marja herczegnő, s bele
nézvén Pierre jóságos arczába, még egyre a maga fáj
dalmán tűnődött. „Megkönnyebbülnék", — gondolta, — 
„ha rá tudnám szánni magamat, hogy elmondjam valaki
nek azt, a mit érzek. Nagyon szeretnék éppen Pierrenek 
elmondani mindent, ö olyan jó és nemeslelkű ember. 
Nagyon megkönnyebbülnék. Még tán tanácsot is adhatna". 

— Vájjon hozzámenne maga, ha megkérné? — kér
dezte Pierre. 

— öh Istenem, gróf! Vannak olyan pillanataim, a 
mikor bárkihez is hozzámennék, — kiáltott föl egyszerre 

1 3 » 
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Marja herczegnő maga magára nézve is váratlanul, s 
könnyektől fátyolozott hangon. — öh, milyen nehéz 
is az, mikor az ember szereti valamelyik hozzátartozó
ját, és érzi, hogy semmit se tehet érte (folytatta reszkető 
hangon), s csak fájdalmat okoz neki, különösen, ha 
még azt is tudja, hogy ezen nem lehet változtatni. 
Ilyenkor csak egy van — elmenni, de hát hová menjek? 

— Mi az, mi lelte herczegnő? 
A herczegnő, mielőtt befejezte volna, sírva fakadt. 
— Nem tudom, mi lelt ma. Ne is hallgasson rám, 

felejtse el azt, a mit mondottam. 
Pierre jó kedvének egyszeriben vége szakadt. Ag

godalmasan kezdte faggatni a herczegnőt, kérte, hogy 
mondjon el neki mindent, és öntse ki előtte a fájdalmát; 
de a herczegnő egyre csak azt ismételgette, hogy arra 
kéri őt, felejtse el azt, a mit mondott, hogy Andrej herczeg 
házassága azzal fenyeget, hogy az apa és a fiú meg fog
nak hasonolni egymással. 

— Hallott valamit Rosztovékról? — kérdezte a her
czegnő, hogy másra vigye át a szót. — Azt hallottam, 
hogy nemsokára itt lesznek. Andrejt is napról-napra vá
rom. Szeretném, ha itt találkoznának. 

— És hogy' fogja föl ö most a dolgot? — kérdezte 
Pierre, az ö alatt az öreg herczeget értvén. Marja her
czegnő megcsóválta a fejét. 

— De mitévők legyünk? Az egy esztendőből már 
csak pár hónap van hátra. Pedig hát ez a dolog lehe
tetlen. Én csak az első perczektől szeretném a bátyámat 
megkímélni. Szeretném, ha mielőbb megjönnének. Remé
lem, hogy ki fogok tudni jönni Natasával . . . ön már 
rég ösmeri őket, — mondotta Marja herczegnő, — mondja 
csak, kezét a szívére téve, de egészen őszintén, milyen 
leány az, mit tart felőle? De igazat mondjon ám, mert 
beláthatja, hogy Andrej annyit koczkáztat, a mikor ezt 
a lépést az apja beleegyezése nélkül megteszi, hogy én 
tudni szeretném . . . 

Pierrenek valami homályos ösztöne azt súgta, hogy 
e mögött a köntörfalazás és a tiszta igazság-xa való ismé
telt hivatkozás mögött ott van az a tény, hogy Marja 



HÁBORÚ ÉS BÉKE 197 

herczegnő nem valami nagy jóindulattal viseltetik leendő 
sógornője iránt, s hogy szeretné, ha Pierre nem helye
selné Andrej herczeg választását; de Pierre inkább az 
érzése, mint az esze szerint nyilatkozott. 

— Nem tudom, hogy' feleljek az ön kérdésére, — 
mondotta s elpirult, maga se tudta miért. — Én egész 
határozottan nem tudnám megmondani, milyen ez a leány; 
sehogy' se tudom őt kiismerni. Annyi bizonyos, hogy 
elragadó. De hogy miért, azt már nem tudom. íme, ez 
minden, a mit róla mondhatok. — Marja herczegnő fel
sőhajtott, s az arcfkifejezése mintha csak ezt mondta 
volna: „Igen, ezt vártam, s éppen ettől tartottam." 

— Okos leány? — kérdezte Marja herczegnő. Pierre 
elgondolkozott. 

— Én azt hiszem, hogy nem, — felelt, — egyéb
iránt talán igen. Azt tán még se lehet mondani, hogy 
o k o s . . . De még sem, elragadó és több semmi. — Marja 
herczegnő megint elégedetlenül csóválta a fejét. 

— Jaj, én úgy szeretném őt szeretni! Ezt mondja 
is meg neki, ha netalán előbb találkozik vele, mint én. 

— Ügy hallom, hogy a napokban megjönnek, — 
szólott Pierre. Marja herczegnő közölte Pierre-rel azt a 
tervét, hogy a mint Rosztovék megérkeznek, tüstént kö
zeledni fog jövendő sógornőjéhez, s iparkodni fog az öreg 
herczeget is kissé hozzászoktatni. 

V. 

Borisznak nem sikerült Péterváron gazdag meny
asszonyra szert tennie, s így ugyanazzal a czélzattal el
ment Moszkvába. Itt Borisz a leggazdagabb két leány, 
— Julié és Marja herczegnő közt ingadozott. Bár Marja 
herczegnő, a csúnyaságát leszámítva, vonzóbbnak lát
szott előtte, mint Julié, mégis valahogy' kellemetlen volt . 
neki Bolkonszkájának udvarolni. Vele való utolsó talál
kozásakor, az öreg herczeg nevenapján, minden arra irá
nyuló kísérletére, hogy az érzelmekről beszéljen vele, a 
herczegnő össze-vissza feleleteket adott, és nyilván nem 
is igen hallgatott rá. 
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Julié éppen ellenkezőleg, bár valami egészen külö
nös modorban, de szívesen fogadta az udvarlását. 

Juile huszonhét esztendős volt. A fivérei halála után 
rendkívül gazdag lett. Mostanában határozottan csúnya 
volt; de ő maga abban a meggyőződésben élt, hogy nem
csak hogy olyan szép, de sőt még sokkal vonzóbb, mint 
volt annakelőtte. Ebben a tévedésében csak megerősítette 
először az, hogy rendkívül gazdag leány lett belőle, 
másodszor pedig az, hogy minél idősebb lett, annál ke-
vésbbé volt veszedelmes a férfiakra nézve, a kik annál 
szabadabban érintkezhettek vele, s a nélkül, hogy bármi 
néven nevezendő kötelezettséget vállaltak volna irá
nyában, annál jobban kihasználhatták az estélyeil, a va
csoráit és azt az élénk társaságot, mely nála egybe szo
kott gyűlni. Ugyanaz a férfi, a ki tíz esztendővel azelőtt 
félt volna mindennap eljárni egy olyan házba, a hol egy 
tizenhétesztendős eladó kisasszony volt, attól tartván, 
hogy őt kompromittálja, vagy magát leköti, most bátran 
ott volt nála mindennap, és úgy viselkedett iránta, mintha 
nem is eladó leány, hanem valami nem nélküli jó isme
rőse lett volna. 

Karaginék háza ezen a télen a legkellemesebb és 
legvendégszeretőbb ház volt egész Moszkvában. A meg
hívott vendégek számára adott estélyeken és ebédeken 
kívül, Karaginéknál naponta nagy társaság gyűlt össze, 
a melyben különösen nagy számmal voltak képviselve 
a férfiak, s a mely éjjel tizenkét órakor szokott volt va
csorálni és néha éjfél után három óráig is elüldögélt 
náluk. Nem volt olyan bál, mulatság vagy színielőadás, 
a melyet Julié elmulasztott volna. A ruhái mindig a leg
divatosabbak voltak. De Julié mindamellett mindenben 
csalódottnak látszott, s mindenkinek azt mondta, hogy 
sem a barátságban, sem a szerelemben, sem az élet 
egyéb örömeiben nem hisz, és jól tudja, hogy teljes 
megnyugvást majd csak ott fog találni. Egy olyan 
leánynak a viselkedését utánozta, a kit valami rettene
tes csalódás ért, a ki elvesztette azt. a kit szeretett, 
vagy kegyetlenül megcsalatkozott benne. És bár semmi 
ilyesféle nem történt vele, mégis mindenki ilyennek tar
totta őt, s még ő maga is elhitte, hogy sokat szenvedett 
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világéletében. De ez a búskomorság, mely éppenséggel 
nem állotta útját annak, hogy a mellett jókat mulasson, 
a hozzájáró fiatal embereket sem akadályozta abban, 
hogy kellemesen töltsék vele az ^dőt. Minden vendég, a 
ki csak járt hozzájuk, lerótta a maga adóját a házikis
asszony búskomor hangulatának, azután pedig beleve
gyült a világi társalgásba, tánczolt, résztvett a társas
játékokban s a bourimé-tornákban, a melyek Karaginék-
nál nagyon divatban voltak. Csak néhány olyan fiatal 
ember akadt, köztük Borisz is, a ki jobban belemélyedt 
Julié búskomor hangulatába, és ezekkel a fiatal embe
rekkel azután félrevonult s hosszasabban elbeszélge
tett a világi dolgok hiábavalóságáról és megmutatta 
nekik az emlékkönyveit, a melyek szomorú rajzokkal, 
gondolatokkal és tervekkel voltak tele. 

Julié különösen figyelmes volt Borisz iránt: saj
nálta öt azokért a korai csalódásokért, a melyek az élet
ben érték, s felajánlotta neki a barátságnak azokat a 
vígasztalásait, a melyeket, miután ö maga is oly sokat 
szenvedett az életben, fölajánlhatott és megmutatta neki 
az emlékkönyvét. Borisz két fát rajzolt az emlék
könyvbe és ezt írta alá: Ti magányos fák, a ti sötét 
ágaitok homálylyal és búskomorsággal vesznek engem 
körül. 

Egy másik lapra egy sírkövet rajzolt és ezt írta rá: 
>La mórt est secourable et la mort est tranquille. 
O h ! Contre les douleurs il n'y a pas d'autre azile>. 

Julié ezt gyönyörűnek találta. 
— Van valami végtelenül elragadó a búskomorság 

mosolyában, — mondotta Borisznak ezt a valami 
könyvből szórói-szóra kiírt mondást. — Ez egy sugár 
az árnyékban, egy árnyalat a szomorúság és a két
ségbeesés közt, mely rámutat a vígasztalódás lehető
ségére. 

Erre írta neki Borisz ezeket a verssorokat: 
• Aliment de poison d'une ame trop sensible, 
Toi, sans qni le bonheur me serait impossible, 
Tendre mélancolie, ah, viens me consoler, 
Viens calmer les tourments de ma sombre retraite 
Et méle une douceur secréte 
A ces pleurs, que je sens couler-. 
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Julié a legszomorúbb nocturne-eket játszotta Bo- • 
risznak hárfán. Borisz felolvasta neki a Szegény Lizá-t, 
s nem egyszer kénytelen volt az izgatottságtól, melytől 
még a lélegzete is elakadt, az olvasást félbeszakítani. 
Mikor valami nagyobb társaságban találkoztak, Julié és 
Borisz úgy néztek egymásra, mint az egyedüli lényekre 
a világon, a kik bár közönyösek, de azért értik egymást. 

Mihajlovna Anna, a ki sokat járt Karaginékhoz, 
kártyázott a mamával és e közben hiteles adatokat szer
zett be Julié hozományáról (a ki a két penzai birtokot és 
a novgorodi erdőket kapja), Mihajlovna Anna a Gond
viselés akaratában való megnyugvással és alázatosság
gal nézte azt a finom szomorúságot, mely a fiát és a gaz
dag Juliét egymáshoz fűzte. 

— Mindig csak olyan bájos és búskomor ez a mi 
kedves Julienk, — mondotta a leánynak. — Borisz azt 
mondja, hogy valósággal kipihen a lelke az önök há
zában. Olyan sok csalódáson ment keresztül és olyan na
gyon érzékeny, — mondotta az anyjának. 

— Jaj, lelkem, hogy' hozzászoktam az utóbbi idő
ben Juliehez, — mondogatta a fiának, — ki se tudom 
mondani! Ugyan ki is tudná őt nem szeretni! Olyan 
földfölötti egy teremtés! Oh, Borisz. Borisz. — Egy pil
lanatra ellhallgatott. — És mennyire sajnálom az anyját, 
— folytatta, — megmutatta nekem ma a penzai szám
adásait és leveleit (óriási birtokuk van ott) és ő sze
gény, mindenre egymaga van: képzelheted, hogy' csal
ják mindenfelől! 

Borisz, mikor az anyját hallotta, álig észrevehetően 
elmosolyodott. Szelíden mosolygott együgyű ravaszsá
gán, de azért meghallgatta és olykor gondosan ki is kér
dezte öt a penzai és novgorodi birtokok felől. 

Julié már régóta várta, hogy búskomor imádója 
nyilatkozni fog és el is volt készülve az igenlő válaszra; 
de a szenvedélyes vágyakozás a férjhezmenetel után 
és az a mesterkéltség, a melyet Borisz nála tapasztalt, az 
undornak valami titkos érzését keltették fel benne iránta, 
a melyhez még az attól való félelem érzése is járult, hogy 
ilyenformán meg lesz fosztva az igazi szerelemnek még a 
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lehetőségétől is, és ez volt az oka annak, hogy Borisz 
még mindig habozott. A szabadsága már a vége felé 
járt. Egész napokat és minden istenadta napot ott töltött 
Karaginéknál, s nap-nap után, a mint úgy magában tűnő
dött, elhatározta, hogy másnap nyilatkozni fog. De Julié 
jelenlétében, a mint hajporral teliszórt piros arczát és 
állát, vizenyős szemeit és az arczkifejezését nézte, mely 
minden pillanatban készen volt a búskomorságból a hit
vesi boldogság szinte természetellenes elragadtatásába 
átcsapni, Borisz képtelen volt a döntő szót kimondani, 
bár képzeletében rég a penzai és novgorodi uradalmak 
tulajdonosának érezte magát, a melyek várható jövedel
mének a fölhasználására vonatkozólag is már jóelőre 
megcsinálta az előirányzatát. Julié látta Borisz határozat
lanságát és olykor megvillant a fejében, hátha ellenszen
ves neki, de női önámításával legott megtalálta a meg
nyugvást, s elhitette magával, hogy Borisz csak a sze
relme következtében olyan bátortalan. A búskomorsága 
azonban kezdett az ingerlékenységbe átcsapni és kevés
sel Borisz elutazása előtt egy határozott terv érlelődött 
meg benne. Ugyanabban az időtájban, a mikor Borisz sza
badsága vége felé járt, megjelent Moszkvában, és nagyon 
természetesen Karaginék házában is, Kuragin Anatole, és 
Julié egész váratlanul szakított a búskomorsággal, szo
katlan jókedv vett erőt rajta, s feltűnően figyelmes kez
dett lenni Kuragin iránt. 

— Kedvesem, — mondotta Mihajlovna Anna a fiá
nak, — biztos forrásból tudom, hogy Vaszilij herczeg 
azért küldte ide a fiát, hogy Julievei összeboronálja őt. 
Én annyira szeretem Juliét, hogy nagyon sajnálnám őt. 
Mit gondolsz, lelkem? — kérdezte Mihajlovna Anna. 

Az a gondolat, hogy bolonddá tétesse magát, és 
hiába vesztegette légyen el ezt az egész hónapot a Julié 
mellett teljesített búskomor szolgálattal, nemkülönben 
az is, hogy a penzai birtokok jövedelmeit, a melyeket 
képzeletben már olyan szépen összeszámított és beosz
tott volt, másnak, és különösen ennek az ostoba Ana-
tolenak a kezében lássa, bántotta Boriszt. Elment tehát 
Karaginékhoz, azzal a szilárd elhatározással, hogy meg
kéri a leány kezét. Julié gondtalan és vidám ábrázattal 
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fogadta, úgy odavetve elmondta neki, hogy milyen jól 
mulatott a tegnapi bálon és megkérdezte tőle, mikor uta
zik. Borisz mind a mellett, hogy azzal az eltökélt szán
dékkal jött el, hogy a szerelméről beszél, s azért gyön
géd szándékozott lenni, ingerülten elkezdett beszélni a 
nők állhatatlanságáról és arról, hogy a nők milyen köny-
nyen átcsapnak a szomorúságból a jókedvbe, s hogy az 
ő hangulatuk mindig csak attól függ, ki csapja nekik a 
szelet. Julié ezen megsértődött és azt felelte, hogy töké
letesen igaza van, hogy az asszonyok a változatosság 
után áhítoznak, s hogy mindenki beleun abba, ha mindig 
csak ugyanazzal van dolga. 

— Ha úgy van, akkor azt ajánlanám... — kezdte 
Borisz, valami csípőset akarván mondani neki, de ugyan
akkor megvillant a fejében az a bántó gondolat, hogy 
ilyenformán megeshetik rajta, hogy elutazik Moszkvából, 
a nélkül, hogy czélt érne, és minden eddigi munkája 
kárbavész (a mi soha és semmiben nem szokott meg
esni vele). Így tehát a mondat közepén megállt, hogy 
kellemetlenül ingerült és határozatlan arczát ne lássa, 
lesütötte a szemeit és így szólt: — én éppenséggel nem 
azért jöttem, hogy összetűzzek önnel. Ellenkezőleg . . . 
— Ekkor rápillantott, hogy meggyőződjék, vájjon foly
tathatja-e. Egész ingerültsége egyszeriben eltűnt, s nyug
talan, kérdő szemeit mohó várakozással meresztette 
Boriszra. „Hiszen bármikor berendezhetem a dolgot 
úgy, hogy minél ritkábban lássam őt". — gondolta Bo
risz. „De most már elkezdtem, be is kell hát végez
nem!" Egyszeriben elpirult, ráemelte a szemeit és így 
szólt hozzá: — ön ismeri az én érzelmeimet, melyeket 
ön iránt táplálok! — Többet nem is kellett volna mon
dania: Julié arcza diadalmasan és önelégülten fölragyo
gott; de azért Julié csak hagyta, hadd mondja el mind
azt, a mit ilyen esetekben mondani szokás, hadd mondja 
el, hogy szereti, és soha, egyetlen nőt sem szeretett úgy, 
mint őt. Jól tudta, hogy a penzai és novgorodi birtokok 
fejében joga volt ezt követelni, és csakugyan meg Is 
kapta azt, a mit kívánt. 

A vőlegény és a menyasszony, rá se gondolván 
többé a fákra, a melyek homálylyal és búskomorsággal 
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veszik őket körül, terveket szőttek arról, hogy' fogják 
fényes palotájukat Péterváron Berendezni, látogatásokat 
tettek, és elkezdtek készülni a fényes esküvőre. 

VI. 

Andrejics Ilya gróf január végén Natasával és Szo-
nyával együtt megérkezett Moszkvába. A grófné még 
mindig gyöngélkedett s így nem jöhetett, de felgyógyulá
sát lehetetlen volt bevárniok. Andrej herczeget már min
dennap Várták Moszkvába; ezenkívül össze kellett 
szedni a hozományt, el kellett adni a Moszkva melletti 
birtokot, és fel kellett használni az öreg herczeg 
moszkvai tartózkodását arra, hogy jövendő menyét neki 
bemutassák. Rosztovék moszkvai háza nem volt fűtve; 
ezenkívül úgy is csak rövid időre jöttek, a grófné se volt 
velük, s így Andrejics Ilya elhatározta, hogy Achroszi-
mova Dmitrijevna Marjánál száll meg Moszkvában, a ki 
már ismételten felajánlotta neki a vendégszeretetét. 

Rosztovék négy szekere késő este gördült be a 
Sztaraja Konyusevszkáján, Dmitrijevna Marja udvarába. 
Dmitrijevna Marja egészen egyedül lakott. A leányát 
már férjhez adta. A fiai mind állásban voltak. 

Még mindig olyan egyenesen tartotta magát, s épp 
oly egyenesen, hangosan és határozottan kimondta véle
ményét mások előtt, és egész lénye élő szemrehányás 
volt más emberek gyöngeségei, szenvedélyei és hajlan
dóságai iránt, a melyeknek a lehetőségét sehogy' sem 
akarta elismerni. Kaczabajkáját magára kapva már kora 
reggel óta a háztartásával foglalkozott; ünnepnapokon el
járt a misére, onnan pedig a fogházakba és börtönökbe, 
a hol mindenféle dolga akadt, a melyekről nem szólt sen
kinek sem, hétköznapokon pedig miután felöltözködött, 
otthon fogadta a legkülönfélébb rendű és rangú kérvé
nyezőket, a kik naponta a nyakára jártak, ez után pedig 
megebédelt; a bőséges és ízletes ebédnél mindig volt há
rom-négy vendége; ebéd után néhány játszma bosztont 
játszott; esténkint fölolvastatta magának a lapokat és az 
új könyveket, ő maga meg kötött. Csak ritkán ment ki a 
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házból, s a mikor kiment, kizárólag a város legtekinté
lyesebb személyiségeit kereste föl. 

Még nem feküdt volt le, mikor Rosztovék megér
keztek, s az előszobában megzörrent a görgő-ajtó, mely 
a hideggel együtt Rosztovékat és a cselédségüket bebo-
csátotta. Dmitrijevna Marja hátraszegett fejjel, az orrán 
pihenő pápaszemmel állott a terem ajtajában s szigorú 
és bosszús pillantással mérte végig a belépőket. Akár 
azt hihette volna az ember, hogy haragszik a jövevé
nyekre és legott kikergeti őket, ha nem adta volna ez
alatt a leggondosabb utasításokat a cselédeinek, hogy 
hol és hogy' helyezzék el a vendégeit s a poggyászukat. 

— A gróf holmija? Ide hozzad ni, —mondotta né
hány ládára mutatva, a nélkül, hogy bárkit is üdvözölt 
volna. — A kisasszonyokéit ide balra. Nos, mit bámész
kodtok! — kiáltott rá a szobalányokra. — Aztán készen 
álljon ám a szamovár. 

— Megteltél, megszépültél, — mondotta, s magá
hoz húzta a hidegtől kipirult Natasát. — Tyűh, be hideg 
vagy! Csak vetkezz le szaporán, — szólt oda a grófnak, 
a ki a keze után nyúlt. — Agyon fáztatok, képzelem. 
Rumot adni a teához! Szonyuska, bonjour, — mondotta 
Szonyának, ezzel a franczia köszöntéssel jelezvén azt 
a könnyed és kicsinylő, de beczéző modort, a melyet 
Szonyával szemben használni szokott. 

Mikor átöltöztek s a nagy utazás után kissé rend
beszedvén magukat, a teához beállítottak, Dmitrijevna 
Marja sorra végigcsókolta őket. 

— Szívemből örülök, hogy eljöttetek és hozzám 
szálltatok, — mondotta. — Rég ideje volt már, — szólott 
jelentőségteljes pillantást vetvén Natasára: — az öreg 
már itt van, a fiát meg napról-napra várják. Föltétlenül 
meg kell velük ismerkedni. No de majd erről később, — 
tette hozzá, s olyan pillantással mérte végig Szonyát, 
mely elárulta, hogy ő előtte nem akar erről beszélni. — 
Most pedig ide hallgass, — fordult oda a grófhoz, — hol
napra mik a terveid? Kit hivassunk ide? Sinsint? — 
kifeszítette az egyik ujját; — azt a nyáfrádi Mihajlovna 
Annát, — ez kettő. — A fiával együtt itt van. A fia háza
sodik! Aztán Bezuchijt, vagy kit? ö is itt van feleséges-
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tői. Megszökött volt a feleségétől, de ez utána jött. Szer
dán itt ebédelt nálam. Ezeket meg, — rámutatott a két 
leányra, holnap elviszem a Templomba, onnan pedig 
elmegyünk a divatárúsnőhöz. Remélem, újat rendeltek 
mindent? Csak rólam ne vegyetek példát, micsoda ujjak 
ezek! A napokban nálam volt a fiatal Vaszilyevna Irina 
grófnő; rettenetes volt nézni, akárcsak két hordócskát 
húzott volna a karjaira. Manapság már más divat járja. 
Hát neked magadnak mi dolgaid vannak? — fordult oda 
szigorúan a grófhoz. 

— összejött most minden, — felelt a gróf. — Be
kell vásárolnom mindenfélét, aztán meg vevőt kell ke
resnem a házra és a Moszkva melletti birtokra. így hát, 
ha megengedi, a napokban valamikor kimegyek Marjin-
szkoe-ba, a lányokat meg itt hagyom magának. 

— Jó, jó, majd vigyázok én rájuk. Akárcsak a 
gyámhatóság gondjai alatt volnának. Majd elviszem őket, 
a hova kell, kiszidom és beczézem, a szerint, a mint 
szükség lesz rá, — mondotta Dmitrijevna Marja s nagy 
kezével megczirógatta kedvenczének és keresztleányá
nak, Natasának az arczát. 

Másnap reggel Dmitrijevna Marja elvezette a lá
nyokat az iverszkája kápolnába, onnan pedig madame 
Ober-Salme-hoz, a divatárúsnőhöz, a ki annyira félt 
Dmitrijevna Marjától, hogy mindig potom áron adott 
neki mindent, csak hogy mielőbb lerázza öt a nyakáról. 
Dmitrijevna Marja csaknem az egész kelengyét meg
rendelte. Hazaérkezve, Natasán kívül mindenkit kikerge
tett a szobából, a kedvenczét pedig odahívta magához. 

— No most beszélgessünk egy cseppet. Először is 
gratulálok a vőlegényedhez. Pompás legényt csíptél! 
Nagyon örülök rajta, ismerem őt ekkora kora óta (a föld
től egy arsinnyira mutatott a kezével). — Natasa örömé
ben elpirult. — Szeretem őt és az egész családját. Most 
pedig ide hallgass. Azt tudod, hogy az öreg Nikolaj her
czegnek nagyon nincs kedvére, hogy a fia házasodik. 
Szeszélyes egy öreg ember. Andrej herczeg persze, már 
nem gyerek, s így ő nélküle is csak meg lesz valahogy', 
de persze egy olyan családba betolakodni, a hol az em
bert nem szívesen látják, nem éppen kellemes dolog. 
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Nyugodtan és szeretettel kell hát intézni a dolgot. Te 
okos leány vagy, tudni fogod úgy viselni magadat, a mint 
illik. Csak légy jó és okos. Akkor jól fog menni minden. 

Natasa, mint Dmitrijevna Marja gondolta, puszta 
restelkedésből, hallgatott; a valóság azonban az volt, 
hogy Natasát kellemetlenül érintette, hogy Andrej her
czeg iránt való szerelmében, a mely minden más emberi 
dologtól annyira elütönek látszott előtte, hogy azt senki 
úgy meg nem érthette, a mint ő szerette volna, beleavat
koztak, ö szerette Andrej herczeget, és kívüle nem is
mert senkit, viszont Andrej is szerette őt, s a napokban 
kellett megérkeznie, hogy őt feleségül vegye. Ennél több 
nem is kellett neki. 

— Lásd, én őt már régóta ismerem, és Masenkát, 
a leendő sógornődet, szeretem. A sógornők rendszerint 
kiállhatatlan népség, de ez még a legyet se bántja. Meg
kért, hogy hozzalak össze vele. Holnap majd elmégy 
hozzájuk az apáddal, csak légy kedves iránta, végre is 
te vagy a fiatalabb. Így aztán, ha Ö megérkezik, látni 
fogja, hogy a húgával és az apjával már jóban vagy, és 
hogy megszerettek. Nem igaz? Ez lesz tán a legjobb? 

— Igen, a legjobb, — felelt Natasa kelletlenül. 

VII. 

Másnap Andrejevics Ilya gróf, Dmitrijevna Marja 
tanácsára, Natasával együtt elment Andrejevics Nikolaj 
herczeghez. A gróf mogorván készülődött erre a látoga
tásra: valami félelem ült a lelke fenekén. Utolsó találko
zásuk, a népfölkelés szervezése alkalmával, a mikor a 
gróf meghívta a herczeget ebédre, s válaszul a herczeg-
től heves kifakadásokat kellett végighallgatnia azért, 
hogy nem állított elő elég embert, még élénk emlékeze
tében volt Andrejevics Ilya grófnak. Natasa, a ki a leg
szebb ruháját vette magára, ellenkezőleg, nagyon jó
kedvű volt. „Lehetetlen, hogy meg ne szeressenek", 
— gondolta magában, — „engem mindig és mindenki 
szeretni szokott. És én annyira kész vagyok mindem 
megtenni, a mit csak kívánnak tőlem, s annyira kész va-
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gyok a herczeget szeretni csak azért, mert Andrejnak az 
apja, a herczegnöt pedig azért, mer t« húga, hogy semmi 
okuk se lehet rá, hogy ne szeressenek!" 

Odahajttattak a Vozdvinzsenszkáján lévő ódon és ko
mor ház elé és beléptek az előcsarnokba. 

— Nos hát, Isten nevében, — sóhajtott föl a gróf 
félig komolyan, félig tréfásan; de Natasa észrevette, 
hogy az apja kissé zavarban volt, s az előszobába lépve, 
halkan és félénken kérdezte, otthon van-e a herczeg és 
a herczegnő. Megérkezésük hírére nagy izgalom támadt 
a cselédség körében. Azt az inast, a ki elsietett, hogy a 
vendégeket bejelentse, a teremben egy másik föltartóz
tatta és jó darabig suttogott vele valamiről. Befutott a 
szobába egy szobaleány is és szintén szaporán mondott 
valamit, miközben a herczegnöt emlegette. Végre kijött 
egy bosszús arczú vén inas és jelentette Rosztovéknak, 
hogy a herczeg nem fogadhatja, de a herczegnő kéreti 
őket. Elsőnek m-elle Bourienne jött ki a vendégek elé. 
Rendkívül szívélyesen fogadta az apát a leányával és 
bevezette őket a herczegnöhöz. A herczegnő izgatott, 
megrémült és piros foltokkal elborított arczczal, súlyos 
léptekkel sietett a vendégei elé, s iparkodott fesztelennek 
és örvendezőnek látszani. Natasa az első pillanatra nem 
tetszett Marja herczegnőnek. Nagyon is fölcziczomázott-
nak, könnyelműen vidámnak és nagyravágyónak lát
szott előtte. Marja herczegnő nem tudta, hogy még mi
előtt meglátta volna jövendő sógornőjét, máris rossz in
dulatra hangolta őt iránta az az önkéntelen irigység, a 
melyet a szépsége, a fiatalsága, a szerencséje miatt ér
zett iránta, és az a féltékenység, melyet a bátyja sze
relme keltett föl benne. A leküzdhetetlen ellenszenvnek 
ezen az érzésén kívül Marja herczegnöt ebben a pillanat
ban még az is fölizgatta, hogy mikor Rosztovékat beje
lentették, a herczeg fölkiáltott, hogy neki semmi szük
sége rájuk, hogy Marja herczegnő ám fogadja őket, ha 
kedve tartja, de ő hozzá be ne merjék őket bocsátani. 
Marja herczegnő rászánta magát arra, hogy Rosztovékat 
fogadja, de minden pillanatban attól tartott, hogy a her
czeg valami kirohanást talál rendezni, mert úgy látszott, 
hogy Rosztovék jövetelén nagyon fölháborodott. 
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— íme, kedves herczegnő, elhoztam önnek az én 
kis dalos madaramat, — szólott a gróf csoszogva, mi
közben nyugtalanul nézett körül, mintha attól tartott 
volna, hogy egyszerre csak betoppan az öreg herczeg. 
— Igazán örülök, hogy végre megismerkedtek egymás
s a l . . . Sajnálom, igazán sajnálom, hogy a herczeg még 
mindig gyöngélkedik, — s ledarálván még néhány köz
helyet, fölkelt. — Ha megengedi, herczegnő, úgy egy 
fertályórácskára itt hagyom az én Natasámat, szeretnék 
elmenni, csak ide egy macskaugrásra, a Szobacsij-térre. 
Szemjonovna Annához, s onnan majd visszajövök érte. 

Andrejevics Ilya gróf azért eszelte ki ezt a diplo
matikus cselt, hogy alkalmat adjon a leendő sógornőnek, 
hogy a sógornőjével kissé kibeszélje magát (a mint ezt 
később a leányának bevallotta), és még azért is, hogy 
elkerülje az öreg herczeggel való találkozás lehetőségét, 
a kitől nagyon félt. Ezt nem mondta meg a leányának; 
de Natasa észrevette az apjának ezt a rémületét és nyug
talanságát és sértve érezte magát általa. Elpirult az apja 
helyett is, még jobban felbosszankodott azon, hogy elpi
rult és kihívó pillantással nézett a herczegnőre, mely el
árulta, hogy ő bizony a világon senkitől se fél. A her
czegnő azt felelte a grófnak, hogy nagyon örül s csak 
arra kéri őt, hogy maradjon minél tovább Szemjonovna 
Annánál, mire Andrejevics Ilya elment. 

M-elle Bourienne, ama nyugtalan pillantások elle
nére se ment ki a szobából, a melyeket Marja herczegnő 
vetett rá, négyszemközt akarván maradni Natasával, és 
erős kézzel tartotta a moszkvai mulatságokról és szín
házakról megindult beszélgetés fonalát. Natasát sértette 
az az előszobában támadt zavar, az apja nyugtalansága 
és a herczegnőnek az a mesterkélt hangja, a mely — 
mint neki tetszett — olyan színt adott az egész látogatás
nak, mintha a herczegnő különös kegyként fogná fel azt, 
hogy őt fogadja. így aztán kellemetlen volt neki minden. 
Marja herczegnő teljességgel nem tetszett neki. Nagyon 
gonosz, kétszínű és száraz teremtésnek találta. Na
tasa egyszerre fölszisszent magában és olyan hánya-veti 
hangba csapott át, mely még jobban elidegenítette tőle 
Marja herczegnöt. ö t percznyi terhes és alakoskodó tár-
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salgás után egyszerre papucsos lépteknek gyorsan kö
zeledő zaja hallatszott. Marja herczegnő arczára kiült a 
rémület kifejezése, a szoba ajtaja kinyílt, hálóköntösben 
és fehér hálósipkával a fején, belépett a herczeg. 

— Óh, kisasszony, — szólalt meg, — kisasszony, 
g ró inő . . . Rosztova grófnő, ha nem tévedek . . . bocsás
son meg kérem, bocsásson m e g . . . nem tudtam, kisasz-
szony. Isten látja lelkemet, nem tudtam, hogy megtisztelt 
bennünket a látogatásával, csak a leányomhoz jöttem, 
í g y . . . ebben az öltözetben. Szíves elnézését ké rem, . . . 
Isten látja lelkemet, nem tudtam, — ismételte olyan ter
mészetellenesen hangsúlyozván az Isten szót, és olyan 
kellemetlenül, hogy Marja herczegnő csak állt ott, lesü
tött szemekkel és nem mert ránézni sem az apjára, se 
Natasára. Natasa fölkelt, meghajtotta magát, de ő se 
tudta mitévő legyen. M-elle Bourienne volt az egyetlen, 
a ki kellemesen mosolygott. 

— Kérem, bocsásson meg, nagyon kérem, bocsás
son meg! Isten látja lelkemet, nem tudtam, — dörmögte 
még egyre az öreg, s miután Natasát tetőtől talpig vé
gigmérte, kiment. M-ellc Bourienne volt az első, a ki ez. 
után a jelene: után föltalálta magát és elkezdett a her
czeg gyöngélkedéséről beszélni. Natasa és Marja her
czegnő szótlanul néztek egymásra, s nem mondták ki azt, 
a mit ki kellett volna mondaniok, de annál ellensé
gesebb indulattal fűzték tovább egymással a gondola
taikat. 

Mikor a gróf visszatért, Natasa elég illetlenül meg
örült neki, és siettette, hogy menjenek; ebben a pillanat
ban szinte mélységes gyűlöletet érzett ez ellen a kiaszott 
vén herczegnő ellen, a ki ilyen félszeg helyzetbe sodorta 
őt, s egy egész félórát eltöltött vele, a nélkül, hogy csak 
egy szót is szólt volna neki Andrej herczegről. „Hiszen 
én csak nem kezdhettem el róla beszélni, ennek a fran
czia leánynak a jelenlétében", — gondolta Natasa. Marja 
herczegnő e közben ugyanazon tépelődött. Jól tudta, 
hogy mit kellett volna mondania Natasának, de nem 
tudta ezt megcselekedni egyrészt azért, mert m-elle Bou
rienne jelenléte zavarta, másrészt pedig mert maga se 
tudta miért, de rendkívül nehezére esett szóbahoznia ezt 

Tolsztoj : Háború é s béke. II. 1* 
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a házasságot. Mikor a grói már künn volt a szobából. 
Marja herczegnő gyors léptekkel odament Natasához, 
megfogta a kezét és mélyen fölsóhajtva így szólt: „Vár
jon . . . beszélnem kell önne l . . . " — Natasa maga se 
tudta miért, gúnyosan nézte végig Marja hreczegnőt. 

— Kedves Natalie, — mondotta Marja herczegnő, — 
tudja meg, hogy én nagyon örülök, hogy a bátyám meg
találta a boldogságát . . . — Ellhallgatott, mert érezte, 
hogy nem mond igazat. Natasának is föltűnt ez a szünet, 
s csakhamar az okát is kitalálta. 

— Azt tartom, herczegnő, ez nem a legalkal
masabb pillanat arra, hogy erről beszéljünk, — szólott 
Natasa külsőleg méltóságteljesen és ridegen, de könnyek 
közt, melyek a torkát szorongatták. 

„Mit mondtam, mit csináltam!" — gondolta maga-' 
ban, a mint kilépett a szobából. 

Natasát aznap jó sokáig hiába várták ebédhez. Ott 
ült a szobájában és zokogott, mint a gyermek, az orrát 
fújta és szipogott szüntelenül. Szonya mellette állott s a 
haját csókolgatta. 

— Natasa, miért sírsz? — kérdezte. — Mit törödöl 
velük? Jóra fordul minden, Natasa. 

— Ha tudnád, hogy ez milyen sértő . . . mintha 
csak én . . . 

— Ne mondd ezt, Natasa, lásd, nem te vagy az oka, 
mit törödöl hát vele? Csókolj meg, no, — mondotta 
Szonya. 

Natasa fölemelte a fejét s az ajkán megcsókolván a 
barátnőjét, odaszorította hozzá nedves arczát. 

— Nem tudom. Nem mondhatok semmit. Senki se 
hibás, — mondotta Natasa, — csak én vagyok a hibás. 
De mindez rettenetesen fájdalmas. Oh, miért is nem jön 
már? . . . 

Kisírt szemekkel ment ebédhez. Dmitrijevna Marja, 
a ki tudta, hogy a herczeg milyen fogadtatásban részesí
tette Rosztovékat, úgy tett, mintha észre se venné Natasa 
zilált arczát, s elszántan és hangosan tréfált az asztalnál 
a gróffal s a többi vendégekkel. 
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VIII. 

Rosztovék aznap este elmentek az operába, a hova 
Dmitrijevna Marja szerzett jegyeket. * 

Natasa nem akart elmenni, de lehetetlen volt Dmi
trijevna Marja szeretetreméltóságát, mely kizárólag ő 
neki szólt, visszautasítania. Mikor teljesen felöltözve be
ment a terembe, s mialatt az apját várta, belenézett a 
nagy, álló tükörbe és meggyőződött róla, hogy még min
dig szép, nagyon szép, még jobban elfogta a szomorúság; 
csakhogy ez már édes és szerelmetes szomorúság volt. 

„Istenem, ha ő most itt volna, nem úgy, mint az
előtt, holmi ostoba szemérmetességgel, hanem egészen 
másként, egyszerűen és amúgy istenigazában megölel
ném, odasimulnék hozzá, rávenném, hogy rámnézzen 
azokkal a kíváncsian fürkésző szemeivel, a melyekkel 
olyan sokszor nézett rám, aztán rábírnám, hogy moso
lyogjon, úgy, mint akkor mosolygott, és a szemei, — 
hogy' magam előtt látom most is azokat a szemeket!" — 
gondolta Natasa. „És ugyan mi közöm nekem az apjához 
és a húgához: én csak őt szeretem, őt, öt, az ő arczával 
és szemeivel, s azzal a férfias és mégis szinte olyan gyer
mekes mosolyával . . . Nem, jobb, ha nem is gondolok 
rá, nem gondolok rá, s elfelejtem, teljesen elfelejtem őt 
erre az időre. Nem bírom ki ezt a várakozást, tüstént 
sírva fakadok megint", — s elment a tükör mellől, minden 
erejét megfeszítvén, hogy ne sírjon. „És hogy' tudja 
Szonya oly nyugodtan és változatlanul szeretni Nikoleny-
kát, s hogy' tud várni oly soká és oly türelmesen!" — 
gondolta magában, a mint Szonyát megpillantotta, a ki 
szintén teljesen felöltözve, legyezővel a kezében, éppen 
akkor lépett a terembe. „Nem, ő egészen más anyagból 
van gyúrva. Én erre képtelen vagyok!" 

Natasa ebben a pillanatban úgy el volt lágyulva, 
úgy meg volt indulva, hogy nem elégítette ki az a tudat, 
hogy szeret és szerettetik: most arra lett volna szüksége, 
hogy legott, abban a szempillantásban megölelhesse azt 
a kit szeret, beszélhessen vele, és hallhassa az ajkairól 
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azokat a szerelmes szavakat, a melyekkel úgy tele volt 
a szíve. Mialatt ott ült az apja mellett a kocsiban s a jég
virágos ablakokon át nézte a mellette elsuhanó lámpá
kat, még sokkal szerelmesebbnek és szomorúbbnak 
érezte magát, s teljesen megfeledkezett róla, kivel és 
hová megyén. Rosztovék hintója, belekerülvén a hosszú 
kocsisorba, a havon csikorogva, lassan közeledett a 
színház kapujához. Natasa és Szonya, a ruháikat meg
emelve, fürgén kiugrottak a kocsiból; kilépett a gróf 
is, a kit az inasok támogattak, s a hölgyek, urak és szín
lapárusok közt mind a hárman beléptek az előcsarnokba. ' 
A folyton nyitogatott ajtókon már kihallatszottak a zene 
hangjai. 

— Natasa, a hajad . . . — suttogta Szonya. A pá
holynyitogató előzékenyen és udvariasan odaugrott a 
hölgyek elé és kinyitotta a páholy ajtaját. Az ajtóban 
még hangosabban hallatszott a zene s felcsillantak a ki
világított páholysorok, a melyekben kivágott nyakú és 
meztelenkarú hölgyek ültek, s az egyenruháktól csillogó 
és zajongó földszint. Az a hölgy, a ki a szomszéd pá
holyba belépett, nőiesen irigy pillantással mérte végig 
Natasát. A függönyt még nem húzták volt föl, de a nyi
tányt már játszották. Natasa, miután rendbehozta a ru
háját, Szonyával együtt leült, és végig nézett a szem
közti kivilágított páholysoron. Egyszerre elfogta az a 
részben kellemes, részben kellemetlen s már oly régóta 
nem tapasztalt érzés, hogy sok száz szem nézi meztelen 
vállait és karjait, s ez ennek az érzésnek megfelelő 
emlékek, vágyak és izgalmak egész raját keltette életre 
a lelkében. 

Natasa és Szonya, ez a két feltűnően szép leány, 
és Andrejevics Ilya gróf, a kit oly régóta nem láttak már 
Moszkvában, csakhamar magukra vonták a közfigyel
met. Ezenkívül, úgy homályosan mindenki tudott Natasa 
és Andrej herczeg eljegyzéséről, tudták azt is, hogy Rosz
tovék eddig falún éltek, s kíváncsian nézték Pétervár 
egyik leggazdagabb emberének á menyasszonyát. 

Natasa, mint mindenki mondta, nagyon megszépült 
falún, de ezen az estén a nagy izgatottságtól különösen 
szép volt. Mindenkit meglepett életteljes szépségével s 
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azzal a közönyösséggel, a melylyel minden iránt, a mi 
körülötte volt, viseltetett. Fekete szemei a tömegre voltak 
szegezve, a nélkül, hogy valakit keresett volna benne, 
könyökön fölül meztelen, vékony karjai pedig, a melyek
kel a páholy bársonypárkányára támaszkodott, nyilván 
önkéntelenül, a nyitány ütemében hol összehúzódtak, hol 
kiengedtek, kezeiben meg a színlapot szorongatta. 

— Nézd csak, ott van Alenina, — mondotta Szonya, 
— az anyjával, úgy tetszik! 

— Batyuski! Kirillics Mihail még jobban meghízott, 
— szólott az öreg gróf. 

— Nézzék csak! A mi Mihajlovna Annánknak mi
csoda fejdísze van! 

— Karaginék, Julié, és Borisz is vele. Tüstént látni, 
hogy vőlegény és menyasszony. 

— Drubeczkoj megkérte a kezét! Tessék, csak ma 
tudtam meg, — mondotta Sinsin, a mint Rosztovék pá
holyába lépett. 

Natasa abba az irányba nézett, a melybe az apja, 
és meglátta Juliét, a ki vastag és piros (Natasa tudta, 
hogy rizsporral teliszórt) nyakán gyöngyökkel, boldog 
ábrázattal ült az anyja mellett. 

Mögöttük, fülét Julié szájához tartva, Borisz simára 
fésült és mosolygó feje látszott. Lopva sandított Rosz
tovék felé, és mosolyogva mondott valamit a menyasz-
szonyának. 

„Rólunk beszélnek, rólam és ő róla!" — gondolta 
Natasa. „És alkalmasint csillapítja a menyasszonyának 
én rám való féltékenységét: hiába nyugtalankodnak! Ha 
tudnák, hogy mennyire nem törődöm egyikükkel sem." 

Még hátrább, zöld fejdíszszel, Isten akaratában való 
megnyugvással, s boldog, ünnepélyes ábrázattal, ott ült 
Mihajlovna Anna. A páholyuk fölött ott lebegett az a vő
legény-menyasszony légkör, a melyet Natasa olyan jól 
ismert és annyira szeretett. Elfordult tőlük, és egyszerre 
mindaz a megaláztatás eszébe jutott, a melyen ma dél
előtti látogatása alkalmával része volt. 

„Vájjon milyen jogon nem akar engem a rokon
ságába befogadni ? Eh, jobb erre nem is gondolni, leg
alább az ö megérkezéséig nem!" — mondotta magában 
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s elkezdte nézni a földszinten lévő ösmerős és ösmeret-
len arczokat. A földszint első sorainak a közepén, háttal 
a zenekar párkányára támaszkodva ott állott Dolochov 
valami perzsa ruhában, s hatalmas, fölfelé fésült üstökkel 
a fején. Bár tudta, hogy az egész nézőtér figyelmét ma
gára vonja, úgy állt ott a kirakatban, mintha a szobájá
ban állna. Körülötte ott nyüzsgött Moszkva legelőkelőbb j 
arany-ifjúsága, melynek szemlátomást ő volt a vezetője. 

Andrejevics Ilya gróf mosolyogva meglökte a piruló 
Szonyát, s odamutatott volt imádójára. » 

— Megösmerted? — kérdezte. — De vájjon honnan 
került elő, — fordult a gróf Sinsinhoz, — hiszen eltűnt 
volt valahová? 

— Eltűnt, — felelt Sinsin. — A Kaukázusban volt, 
s onnan, mint mondják, megszökött és Perzsiában valami 
uralkodó herczegnek a minisztere lett, s ott megölte a 
sah testvérét; most aztán szinte bolondulnak utána a 
moszkvai asszonyok! „A perzsa Dolochov", s ezzel vége. 
Nálunk most egy szót se hall az ember másról, mint Do-
lochovról: térdet, fejet hajtanak előtte s vendégeket hív
nak rá, mint vajami jófajta kecsegére, — mondotta Sin
sin. — Dolochov és Kuragin Anatole, ezek ketten egészen 
elcsavarták a fejét a mi asszonyainknak. 

A szomszéd páholyba ekkor belépett egy magaster
metű, szép asszony, hatalmas konty a fején, s fehér és 
telt vállai, meg a nyaka, melyen két sor nagy igazgyön
gyöt viselt, mélyen kivágva. Jó sokáig eltartott, míg va
lahogy* elhelyezkedett, miközben nagy suhogást vitt vég
hez nehéz bársony-ruhájával. 

Natasa önkéntelenül ránézett erre a nyakra, ezekre 
a vállakra, gyöngyökre és a hajviseletére, s gyönyör
ködve elmélázott vállainak és gyöngyeinek a szépségén. 
Mikor Natasa immár másodízben is rajta felejtette a sze
mét, a hölgy megfordult, s a pillantása találkozván An
drejevics Ilya gróf tekintetével, felé bólintott a fejével és 
elmosolyodott. Bezuchaja grófné- volt, a Pierre felesége. 
Andrejevics Ilya gróf, a ki az egész világot ismerte, át
hajolt hozzá és beszédbe eredt vele. 

— Rég itt van már, grófné? — szólalt meg. — El
megyek, elmegyek, hogy megcsókoljam a kezét. Én csak 
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valami dologban járok itt, s a leánykáimat is elhoztam 
magammal. Hallom, Szemjonova páratlanul játszik, — 
szólott Andrejevics Ilya. — Kirillovics Pjotr grói soha 
se szokott rólunk megieledkezni. Itt van ő is? 

— Igen, ő is el akart jönni, — mondotta Elen és 
figyelmesen nézett Natasára. ^ 

Andrejevics Ilya gróf megint visszaült a helyére. 
— Ugy-e, hogy szép? — szólt oda suttogva Na

tasának. 
— Csudaszép! — mondotta Natasa, — az ember 

akár beleszerethetne! — Ekkor elhangzottak a nyitány 
utolsó hangjai és megkoppant a karmester pálczája. A 
földszinten az elkésett férfiak a helyeikre siettek, s föl
gördült a függöny. 

A mint a függöny felgördült, a páholyokban és a 
földszinten elnémult minden, s a férfiak, öregek és fia
talok, egyenruhásak és frakkosok, úgyszintén az asszo
nyok is, meztelen testükön drágakövekkel, mohó kíván
csisággal egész figyelmüket a színpadra fordították. Na
tasa is odafordította a tekintetét. 

IX. 

A színpad közepén sírna deszkák voltak, oldalvást, 
fákat ábrázoló festett színfalak állottak, hátul pedig a 
deszkák vászonnal voltak behúzva. Középen piros zub
bonyos és fehér szoknyás leányok ültek. Egyikük, egy 
fehér bársonyruhás kövér leány, külön egy alacsony pa-
docskán ült, a melyre hátul zöld karton volt ragasztva. 
Valamennyien énekeltek. Mikor az éneket befejezték, a 
fehérruhás leány odalépett a súgólyuk elé, ő hozzá meg 
odalépett egy kövér lábain feszes bársony-nadrágot vi
selő férfi, spádéval és tőrrel az oldalán, s elkezdett éne
kelni s a kezeivel hadonászni. 

Előbb a feszes-nadrágos férfi énekelt, utána pedig 
a fehér bársony-ruhás leány. Azután mindaketten elhall
gattak, megszólalt a zene, s a férfi elkezdte az ujjaival 
a leány kezeit fogdosni s nyilván csak a jeladást várta, 
hogy vele együtt megint elkezdjen énekelni. Mindaketten 
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egyszerre énekeltek, s mikor elvégezték, az egész néző- . 
tér elkezdett tapsolni és kiabálni, az a férfi és az a nő 
pedig ott a színpadon, a kik egy szerelmes párt ábrázol
tak, mosolyogva s a kezeikkel hadonászva kezdtek haj-
longani. 

A falusi élet után, és abban a komoly hangulatban, 
a melyben Natasa most volt, mindez olyan vadul és olyan 
csodálatosan hatott rá. Képtelen volt az opera menetét 
követni, sőt még a zenét se hallotta: csak a festett szín
falakat, s az éles világosságban furcsán ntozgó, szavaló 
és éneklő, furcsán öltözött férfiakat és nőket látta; azt 
tudta, hogy mindennek mit kellett ábrázolnia, de az egész 
olyan betanultan hamisnak és természetellenesnek tünt 
föl előtte, hogy hol megsajnálta a színészeket, hol meg 
kinevette őket. Megnézte maga körül a nézők arczát, és 
kereste rajtuk ugyanannak a gúnynak és álmélkodásnak 
az érzését, a melyet magán tapasztalt; de az arczok mind 
feszülten figyeltek arra, a mi a színpadon történt, és mint 
Natasának tetszett, valami tettetett elragadtatás ült raj
tuk. „Ügy látszik, hogy ennek így kell lenni!" — gondolta 
Natasa. Fölváltva, hol a kikent fejek sorait nézte a föld
szinten, hol pedig a páholyokban ülő mélyen kivágott höl
gyeket és különösen a szomszédnőjét, Elent bámulta, a 
ki csaknem teljesen le volt vetkőzve, s csendes és nyu
godt mosolylyal, le sem vette a szemét a színpadról, mi
közben érezte az egész nézőtéren szerteáradó fényes 
világosságot, s a tömeg által még jobban fölmelegített, 
szinte izzó levegőt. Natasa lassankint belejutott a ká
bultság régóta nem tapasztalt állapotába. Nem tudta, ki
csoda, hol van és mi történik előtte. Csak bámult maga 
elé és gondolkozott, s egész váratlanul a legfurcsább, és 
minden összefüggés nélkül való gondolatok villantak meg 
a fejében. Majd az a gondolata támadt, hogy leugrik a 
a színpadra és elénekli ugyanazt az áriát, a melyet áz a 
színésznő énekelt, majd szeretett volna a legyezőjével 
egy tőle nem messze ülő öreg úrba belekötni, majd ismét 
kedve kerekedett Elenhez áthajolni s őt jól megcsiklan
dozni. 

Egyikében azoknak a pillanatoknak, mikor valami 
ária előtt minden elcsendesült a színpadon, azon az olda-
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len, a melyen Rosztovék páholya volt, csikorogva ki
nyílt a földszintre vezető ajtó, s egy elkésett férfi léptei
nek a zaja zavarta meg a csöndet. „íme, itt van Kura-
gin!" — suttogta Sinsin. Bezuchaja grófné mosolyogva 
fordult a belépő felé. Natasa is a grófné szemeinek az 
Irányába nézett, s megpillantott egy rendkívül szép se
gédtisztet, a ki öntelt, de egyúttal szívélyes arczczal kö
zeledett a páholyuk felé. Ez volt Kuragin Anatole, a kit 
már azon a pétervári bálon látott, s a ki már akkor is 
jeltünt volt neki. Most vállrojtos és vállszalaans segéd
tiszti egyenruha volt rajta. Tartózkodó, de azért elszánt 
léptekkel közeledett, a mi szinte furcsa lett volna, ha ő 
maga nem lett volna olyan szép, s ha gyönyörű arczán 
nem ült volna ott a kedélyes elégedettség és vidámság 
kellemes kifejezése. Bár az előadás javában folyt, azért 
ő, sarkantyúit pöngetve s a kardjával halkan zörögve, il
latszerekkel behintett szép fejét magasan hordva, lassan 
és simán ment végig a szélső folyosón. Egy pillantást 
vetve Natasára, odament a húgához, keztyüs kezét rá
tette a páholy párkányára, biezczentett a fejével, és oda
hajolva hozzá, kérdezett tőle valamit, miközben Natasa 
felé pislogott. 

— Nagyon, de nagyon kedves! — mondotta, nyil
ván Natasáról, a ki ezt nem annyira hallotta, mint inkább 
csak az ajkai mozgásából következtette. Azután előre
ment az első sorhoz, odaült Dolochov mellé, s ugyanazt 
a Dolochov-ot, a kivel a többiek olyan csínján bántak, 
hanyagul és bizalmasan oldalba lökte a könyökével. Vi
dáman hunyorgatva rámosolygott, s nekitámasztotta a 
lábát a zenekar párkányának. 

— Hogy' hasonlítanak egymáshoz! — szólott a 
gróf. — És milyen szépek mind a ketten. 

Sinsin halkan elkezdte mesélni a grófnak Kuragin 
valami szerelmi kalandját, a melyre Natasa csak azért 
figyelt, mert Anatole azt mondotta volt ő róla, hogy „na
gyon kedves." 

Az első fölvonás véget ért, a földszinten mind föl
keltek, összegomolyodtak s elkezdtek ki s be járni. 

Borisz bement Rosztovék páholyába, elfogadta a 
szerencsekívánatokat, s szemöldökét fölrántva, s szóra-
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kozottan mosolyogva közölte Natasával és Szonyával 
menyasszonyának azt a kérését, hogy jöjjenek el az 
esküvőjére, és kiment. Natasa vidám és kaczér mosoly-
lyal beszélgettt vele, s üdvözölte a nősülése alkalmából 
ugyanazt a Boriszt, a kibe annakelőtte szerelmes volt. 
A kábultság amaz állapotában, a melyben volt, mindez 
olyan egyszerűnek és természetesnek látszott előtte. 

A csupasz Elen ott ült mellette és egyformán mo
solygott mindenkire, s Natasa is éppen így mosolygott 
Boriszra. 

Elen páholyát a legtekintélyesebb és legokosabb 
férfiak töltötték meg és vették körül, a kik, úgy látszik, 
mind el akartak vele dicsekedni, hogy ösmeretségben 
vannak vele. 

Kuragin ez alatt az egész fölvonásköz alatt Dolo-
chovval együtt ott állt a zenekar párkánya előtt és Rosz
tovék páholyát nézte. Natasa tudta, hogy ő róla beszél 
s ez örömet okozott neki. Sőt még azt is megtette, hogy 
úgy fordult oda felé, hogy Kuragin a legelőnyösebb hely
zetben láthatta az arczélét. A második felvonás kezdete 
előtt megjelent a földszinten Pierre alakja, a kit Rosztovék 
megérkezésük óta még nem láttak. Az arcza még szo
morúbb volt, s azóta, hogy Natasa utolszor látta őt, még 
jobban elhízott. Lement az első sorba a nélkül, hogy 
bárkit is észrevett volna. Anatole odament hozzá, s Rosz
tovék páholya felé nézve és mutogatva, elkezdett neki 
valamit beszélni. Pierre, a mint Natasát megpillantotta, 
felélénkült és szaporán odasietett a páholyukhoz. Ott rá
könyökölt a párkányra, és hosszú ideig mosolyogva be
szélt Natasával. Mialatt Pierre-rel beszélgetett, Natasa 
egy férfi-hangot hallott Bezuchaja grófné páholyából, s 
megösmerte, hogy Kuragin van nála. Hátranézett és ta
lálkozott a pillantása a Kuraginéval. Ez szinte moso
lyogva s olyan gyöngéd és meleg pillantással nézett 
egyenesen a szemébe, hogy Natasának szinte furcsa volt, 
hogy ilyen közel van hozzá, így néz rá, meg van győ
ződve róla, hogy tetszik neki, és azért még sem ös-
meri őt. 

A második felvonásban emlékszobrokat ábrázoló 
képek voltak a színen, s a hátsó kulisszán egy lyuk lát-
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szőtt, mely a holdat ábrázolta, a rivalda lámpái elé er
nyőt feszítettek, a zenekarban elkezdtek szólni a trombi
ták és nagybőgők s jobbról és balról is tömérdek fekete 
köpenygalléros ember özönlötte el a színpadot. Ezek 
az emberek elkezdtek a kezeikkel hadonászni, a me
lyekben valami tőrféle csillogott; azután más emberek 
is kerültek elő s elhurczolták magukkal azt a leányt, a 
ki az imént fehér, most pedig kék ruhában vjjt. Nem hur-
czolták el egyszerre, hanem előbb jó darabig énekeltek 

,vele s csak akkor vitték el, és a színfalak mögött há
romszor rácsaptak valami érczjószágra, mire valameny-
nyein letérdeltek s elkezdtek imádkozni. Ezt a fölvonást 
többször megszakította a nézők lelkes rivalgása. 

Natasa ezen az egész fölvonáson keresztül, vala
hányszor a földszintre nézett, mindannyiszor látta, a 
mint Kuragin Anatole karját a szék támlája köré fonva, 
őt nézte. Kellemes volt neki látni, hogy Anatole annyira 
el van bűvölve általa, és eszeágába se jutott, hogy va
lami rosszat keressen ebben. 

Mikor a második fölvonás véget ért, Bezuchája 
grófné fölkelt, odafordult Rosztovék páholya felé (a 
keble teljesen mezítelen volt) keztyfis ujjacskájával ma
gához intette az öreg grófot, és rá se hederítvén azokra, 
a kik a páholyába jöttek, szeretetreméltóan mosolyogva, 
elkezdett vele beszélgetni. 

— Ismertessen hát meg az ön bájos leánykáival, — 
mondotta. — Az egész város róluk beszél s én még nem 
esmérem őket. 

Natasa fölkelt és meghajtotta magát a remekszép 
grófné előtt. Natasának olyan jól esett ennek a ragyogó 
szépségnek a dicsérete, hogy örömébe szinte belepirult. 

— Most magam is moszkvai lakos készülök lenni, 
— szólott Elen. — És hogy' van lelke falun rejtegetni 
ilyen gyöngyszemeket! 

Bezuchája grófnénak teljes joggal volt az a híre, 
hogy bűbájos asszony. Meg volt a képessége arra, hogy 
olyat is mondjon, a mit nem is gondol, és különösen, 
hogy egyszerű közvetlenséggel hízelegjen. 

— Nem, kedves gróf, meg fogja tán' engedni, hogy 
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kissé foglalkozzam az ön leányával. Én ugyan most csak 
rövid időre vagyok itten, önök nemkülönben. De ipar
kodni fogok őket mulattatni. Én már Péterváron is sokat 
hallottam önről és szerettem volna önnel megösmer-
kedni, — mondotta Natasának az ő mindig szép moso
lyával. — Hallottam önről az én apródomtól, Dru-
beczkojtól, bizonyára hallotta már, hogy nősül, — s 
az uram barátjától, Bolkonszkijtól, Bolkonszkij Andrej 
herczegtöl, — mondotta, — az utóbbit különösen hang
súlyozván, s ezzel akarván tudtára adni, hogy a köztük 
való viszonyról neki is van tudomása. Engedelmet kért 
arra, hogy az egyik leány az előadás hátralévő részét 
az ő páholyában töltse, hogy jobban megbarátkozhassa
nak, és így Natasa mindjárt át is ült hozzá. 

A harmadik felvonásban a szín egy palotát ábrá
zolt, a melyben sok-sok gyertya égett, s a melynek a 
falai tele voltak aggatva szakállas lovagok arczképeivel. 
A középen ketten állottak, alkalmasint a czár és a 
czárné. A czár fölemelte a jobb kezét, s szemlátomást 
megzavarodva, meglehetősen hamisan énekelt valamit, 
majd leült málnaszínű trónusára. Az a leány, a ki eleinte 
fehér, majd kék ruhába volt öltözve, most lebontott haj
jal, s egy szál lepelben állott a trón mellett. A czárnéhoz 
fordulva, keservesen énekelt; de a czár szigorúan intett 
a kezével, mire meztelenlábas férfiak és hölgyek jöttek 
a színre és elkezdtek tánczolni. Azután a hegedűk valami 
rendkívül finom és vidám dolgot játszottak, mire egy 
köpczös és meztelenlábú, vékonykarú leányzó kivált 
a többiek közül, visszavonult a férfiak mögé, ott megiga
zította a ruháját és megint előkerülvén, elkezdett ugrán
dozni és szaporán verte össze a bokáit. A földszinten 
mindenki tapsolt és brava kiáltásokban tört ki. Azután 
az egyik férfi odaállt a sarokba. A zenekarban megszó
laltak a trombiták és a czintányérok, mire ez a férfi kez
dett el nagyokat ugrálni, s a lábaival handabandázni. (Ez 
a férfi Duport volt, a ki ezért a művészetért évente hat
vanezer rubelt kapott.) A földszinten, a páholyokban és a 
kakasülőn mindenki eszeveszetten kezdett tapsolni és 
kiabálni, mire a férfi megállt s mosolyogva hajlongott 
mindenfelé. Azután még más meztelenlábú hölgyek és 
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urak is tánczoltak, maid a czár zenekíséret mellett 
megint elkiáltotta magát, mire valamennyien elkezdtek 
énekelni. De egyszerre zivatar támadt, a zenekarban 
chromatikus futamok és szűkített hetes-accordok hang
zottak föl, mire valamennyien futásnak eredtek, valakit 
rnegint kivonszoltak a színfalak mögé s a függöny legör
dült. A nézők közt megint rettenetes zaj és tapsühar tá
madt, s lelkes ábrázattal kiabálta mindenki: 

— Dupor! Dupor! Dupor! 
Hatása most már nem találta ezt különösnek. Meg

elégedéssel, örömteljes mosolylyal nézett körül. 
— Nemde, elragadó ez a Dupor? — kérdezte Elen 

hozzá fordulva. 
— Oh igen, — felelt Natasa. 

X. 

A felvonásközben egyszerre hideg áradt be Elen 
páholyába, kinyílt az ajtó, s meghajolva, arra ügyelve, 
hogy senkibe bele ne akadjon, belépett Anatole. 

— Engedje meg, hogy bemutassam önnek a bátyá
mat, — mondotta Elen, miközben nyugtalan pillantással 
nézett hol Natasára, hol Anatole-ra. Natasa, meztelen vál
lai fölött odafordította csinos fejecskéjét és elmosolyodott. 
Anatole, a ki közelről éppen olyan szép volt, mint távol
ról, odaült mellé és elmondta neki, hogy már régóta áhí
tozott ez után a szerencse után, még a Naryskin-féle bál 
óta, a melyen volt már szerencséje őt láthatni, a mi az
óta is felejthetetlen volt előtte. Kuragin a nőkkel szem
ben sokkal okosabban és egyszerűbben viselte magát, 
mint férfitársaságban. Bátran és egyszerűen beszélt, s 
Natasát furcsán, de kellemesen lepte meg az, hogy 
nyoma se volt benne annak a félelmességnek, a melyről 
annyit beszéltek, sőt ellenkezőleg, a mosolya a Iegnai-
vabb, a legvidámabb és legkedélyesebb benyomást tette 
az emberre. 

Kuragin megkérdezte tőle, hogy' tetszik neki az elő
adás, és elmondta, hogy Szemjonova egyik legutóbbi 
előadáson elesett. 
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— De tán' hallotta már, grófnő, — mondotta s egy
szerre úgy bánt vele, mint valami réges-régi, jó ösmerös-
sel, — hogy mi nemsokára egy jelmezes caroussel-t ren
dezünk; ebben önnek is részt kellene vennie: pompásan 
fogunk mulatni. Kuraginéknál jövünk össze mindannyian. 
Jöjjön el kérem, igazán, hm? — mondotta. 

E közben le nem vette Natasa arczárói, nyakáról 
és meztelen karjairól mosolygó szemeit. Natasa minden 
kétséget kizárólag tudta, hogy Anatole lelkesedik érte. 
Ez nagyon jól esett neki, de azért mégis olyan feszesen 
és olyan nyomasztóan érezte magát a jelenlétében. Mi
kor nem nézett is rá, érezte, hogy az a vállait nézi, s így 
önkéntelenül elkapta a pillantását, úgy okoskodván, hogy 
mégis csak jobb, ha egymás szemébe néznek. Viszont, a 
mikor a szemébe nézett, rémülten érezte, hogy koránt-
sincs meg kettőjük közt a szégyenlősségnek az a határ
vonala, a melyet maga és más férfiak közt mindig érezni 
szokott. Maga se tudta, hogyan, de alig öt perez alatt ret
tenetesen közel érezte magát ehhez az emberhez. Mikor 
elfordult tőle, mindig csak azon aggódott, hogy eszébe 
ne jusson valahogy neki meztelen karjait hátulról meg
fogni, vagy a nyakát megcsókolni. A legközömbösebb 
dolgokról beszélgettek, de Natasa azért úgy érezte, hogy 
soha még egyetlen férfihoz sem állott olyan közel, mint 
ö hozzá. Natasa rápillantott- Elenre, az apjára, mintha 
csak tőlük akarta volna megkérdezni, mit jelent ez; de 
Elen valami tábornokkal volt elfoglalva, s nem viszo
nozta a pillantását, az apja pillantása pedig semmit se 
mondott neki azon az egyen kívül, a mi mindig meg volt 
benne: „Jól mulatsz, no ennek örülök". 

A kínos hallgatás egyik pillanatában, mialatt Ana
tole nyugodtan és merően nézett rá kidülledt szemeivel. 
Natasa, hogy a csöndet megtörje, megkérdezte tőle, hogy' 
tetszik neki Moszkva. A mint megkérdezte, nyomban el 
is pirult: állandóan az volt az érzése, hogy illetlenséget 
követ el, mikor vele beszél. Anatole elmosolyodott, 
mintha csak igazat adott volna neki. 

— Eleinte nem igen tetszett, mert végre is, mi tesz 
egy várost kellemessé? A szép asszonyok, nemde? No. 
de most nagyon tetszik, — mondotta, s jelentőségteljesen 



223 

nézett rá. — Eljön a caroussel-re, grófnő? Jöjjön el, — 
szólott, s kezét a bokrétája felé nyújtván, halkabban 
hozzátette: — ön lesz ott a legszebb. Jöjjön el, kedves 
grófnő, s zálogul adja nekem ezt a szál virágot. 

Natasa nem értette, hogy mit mondott, a mint hogy 
tán' ő maga se volt egészen tisztában vele, de azt érezte, 
hogy ez érthetetlen szavak mögött valami tisztességte
len hátsógondolat lappang. Nem tudta, mit feleljen s így 
elfordult, mintha nem is hallotta volna, mit mondott. De 
alig hogy elfordult, megint eszébe jutott, hogy Anatole 
ott van mögötte, még pedig olyan közel hozzá. 

„Vájjon mit gondol most? Zavarban van? Harag
szik? Jóvá kell ezt tenni? — töprengett magában. Nem 
tudta megállani, hogy oda ne nézzen. Egyenesen bele
nézett a szemébe, s a közelsége, az önbizalma s kedélyes 
gyöngédsége meggyőzték öt. Elmosolyodott, éppen úgy, 
mint ő is, a mint a szemébe nézett. És megint rémülten 
érezte, hogy immár semmi választófal sincsen köztük. 

Megint felgördült a függöny. Anatole nyugodtan és 
vidáman távozott a páholyból. Natasa visszament az 
apjához a páholyba és immár teljesen alárendelte magát 
annak a világnak, a melybe belecsöppent. Mindaz, a mi 
körülötte történt, most már egészen természetesnek lát
szott előtte; de viszont a vőlegényére, Marja herczeg-
nőre és a falusi életre vonatkozó régebbi gondolatai 
egyetlen egyszer se villantak meg a fejében, mintha 
mindez már réges-régen elmúlt volna. 

A negyedik felvonásban valami ördögféle szere
pelt, a ki a kezeivel hadonászva mindaddig énekelt, a 
míg csak ki nem húztak alóla egy deszkát, s a föld alá 
nem sülyedt. Natasa mindössze csak ennyit látott a ne
gyedik felvonásból: valami izgatta és gyötörte s ennek 
az izgalomnak az oka Kuragin volt, a kit önkéntelenül is 
követett a szemeivel. Mikor a színházból kilépett, Ana
tole odajött hozzájuk, előhívta a kocsijukat és elhelyezte 
őket. A mint fölsegítette Natasát, a könyöke fölött meg
szorította a kezét. Natasa izgatottan és kipirultán nézett 
rá. ö viszont ragyogó szemekkel és szelíden mosolyogva 
viszonozta a pillantását. 
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Natasa csak akkor gondolta át mindazt, a mi az 
est folyamán vele történt, mikor megint haza került, és 
egyszerre, a mint eszébe jutott Andrej herczeg, elször
nyűködött, s a mint az előadás után a teánál ültek, vala
mennyiük füle hallatára, hangosan fölsóhajtott s mélyen 
elpirulva kiszaladt a szobából. — „Istenem! Elvesztem! 
— mondotta magában. — Hogy' is engedhettem ennyiri 
jutni a dolgot?" — gondolta. Piros orczáit a kezébe te
metve, sokáig ült ott, s iparkodott számot adni magának 
arról, a mi vele történt, de sem azt nem tudta megérteni, 
a mi vele történt, sem pedig azt, a mit érzett. Homályos
nak, zűrzavarosnak és rettenetesnek tűnt föl előtte min
den. Ott, abban az óriási kivilágított teremben, a hol a 
nedves deszkákon Dupor kurtocskában s csillámokkal el
borítva, meztelen lábaival zeneszóra ugrált, a hol a leá
nyok és az öreg emberek, a nyugodtan és büszkén mo
solygó, szinte meztelen Elennel együtt lelkes bravó-kiál-
tásokkal adtak kifejezést az elragadtatásuknak, ott, ennek 
az Elennek az árnyékában mindez olyan egyszerűnek és 
világosnak látszott; de most, hogy egyedül volt önmagá
val, szinte megfoghatatlannak tetszett előtte az egész. — 
„Vájjon mi ez? Mit jelent ez a rémület, a melyet vele 
szemben érezek? Mit jelentenek azok a lelkifurdalások, 
a melyeket most érzek?" — gondolta magában. 

Az öreg grófné volt az egyetlen, a kinek Natasa ké
pes lett volna éjjel, az ágyban elmondani mindent, a mit 
csak gondolt. Szonya, ezzel tisztában volt, az ö szigorú 
és szűzies fölfogásával vagy nem értett volna az egész
ből semmit, vagy elszörnyűködött volna a vallomásán, 
így hát Natasa egymaga próbált eligazodni azon, a mi 
úgy gyötörte. 

„Vájjon elvesztem-e hát Andrej herczeg szerelmére 
nézve, vagy sem? — kérdezte magában és megnyugtató 
mosolylyal felelt magának: „Milyen bohó is vagyok én. 
hogy ilyesmit kérdezek? Hát mi történt velem? Semmi. 
Én nem követtem el semmit, és nem adtam erre okot 
semmivel se. Senki se fog tudni róla semmit, s tán nem 
is fogom őt látni többé soha", — mondotta magában. 
„Következésképpen egészen világos, hogy semmi olyas 
sem történt, a mit meg kellene bánnom, és hogy Andrej 
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herczeg igy is szerethet. De mit jelent ez az igy? Oh 
Istenem, Istenem, miért is nincs ő itten!" Natasa egy pil
lanatra megnyugcdott, de később valami belső ösztön 
azt súgta neki, hogy bár mindez teljesen igaz, s bár nem 
történt semmi, — az a belső ösztön azt súgta neki, hogy 
Andrej herczeg iránt érzett szerelmének azért egész ad
digi tisztasága mégis csak semmivé lett. S a képzeleté
ben újra átgondolta Kuraginnal folytatott egész beszélge
tését, s maga elé képzelte ennek a szép és merész ember
nek az arczát, á mozdulatait és szelíd mosolyát, a melyet 
akkor látott, a mikor megszorította a karját. 

XI. 

Kuragin Anatole Moszkvában lakott, mert az apja 
elküldte őt Pétervárról, a hol rövid egy esztendő alatt 
több, mint húszezer rubelt költött s ugyanannyi adóssá
got csinált, a melyet a hitelezők most az apján akartak 
megvenni. 

Az apa kijelentette a fiának, hogy ezúttal utolszor 
fizeti ki az adósságainak — a felét; de ezt is csak azzal 
a föltétellel, ha elmegy Moszkvába, ott elfoglalja a főpa
rancsnok mellett a segédtiszti állást, melyet kijárt volt 
neki, és iparkodik valami jó parthiet csinálni. És fölhozta 
előtte például Marja herczegnöt és Karagina Juliét. 

Anatole beleegyezett s eljött Moszkvába, a hol 
Pierre-hez szállt. Pierre eleinte kelletlenül fogadta, de 
később hozzá szokott; elkísérte öt olykor a dorbézolá-
saira, és kölcsön czímén pénzt is adogatott neki. 

Anatole, a mint Sinsin egészen helyesen mondotta 
róla, attól a percztöl kezdve, hogy Moszkvába megér
kezett, egészen elbolondította a moszkvai hölgyeket, 
még pedig első sorban azzal, hogy kutyába se vette őket 
és szemlátomást többre becsülte náluk a czigányleányo-
kat és a franczia színésznőket, a kiknek a fejével — 
tn-lle Qeorge-al, mint mondták, igen benső viszonyban 
is állott. Danilovnál vagy Moszkva többi korhelyeiné! 
egyetlen dáridót se mulasztott el, egész éjszakákat át-
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dorbézolt, miközben az asztal alá ivott mindenkit, ezen
kívül az előkelő világ minden bálján és estélyen is meg
jelent. Mindenfelé beszéltek moszkvai hölgyekkel való 
szerelmi kalandjairól s a bálokon is mindig többeknek 
udvarolt egyszerre. De a leányokhoz és különösen a 
gazdagokhoz, a kik jobbára csúnyák voltak, nem közele
dett, annál is kevésbbé, mert már két év óta nős volt, a 
miről azonban legbizalmasabb barátain kívül senkinek 
se volt tudomása. Két évvel azelőtt, mikor Lengyel
országban volt állomáson, egy szegény lengyel földbir
tokos rákényszerítette Anatole-t, hogy a 4eányát felesé
gül vegye. 

Anatole hamarosan otthagyta a feleségét, és azon a 
pénzen, a melyet az apósának, megállapodás szerint kül
dött, megszerezte magának azt a jogot, hogy tovább is 
mint legényember szerepelhessen. 

Anatole mindig meg volt elégedve a helyzetéve!, 
magával és másokkal, ösztönszerűleg, egész lényével 
meg volt győződve róla, hogy ő nem élhet másként, mint 
a hogy' élt, és hogy soha semmi rosszat se követett et 
soha életében. Nem volt képes megfontolni sem azt, hogy 
milyen hatással lehetnek a cselekedetei másokra, sem 
azt, hogy egyik-másik cselekedetének esetleg mi lehet a-
következménye. Meg volt győződve róla, hogy valamint 
a kacsa arra van teremtve, hogy mindig vízben éljen, 
úgy öt is arra teremtette az Isten, hogy évente elköltsön 
harminczezer rubelt és a társaságban mindig a legelőke
lőbb helyet foglalja el. Olyan erősen meg volt győződve 
erről, hogy mások, a kik úgy elnézték, hamarosan szintén 
erre a meggyőződésre jutottak, és nem tagadták meg tőle 
sem azt a bizonyos legelőkelőbb helyet, sem a pénzt, a 
melyet bizony a visszafizetés legcsekélyebb szándéka 
nélkül boldog-boldogtalantól fölszedegetett. 

Nem volt kártyás, de legalább is soha sem áhítozott 
nyereségre. Nem volt hiú. Tökéletesen mindegy volt neki, 
hogy mit gondolnak felöle. Annál kevésbbé lehetett őt 
valami nagy becsvágygyal vádolni. Nem egyszer fölinge
relte az apját azzal, hogy szándékosan ártott az előmene
telének, és csak kaczagott minden megtiszteltetésen. Nem 
volt fukar s nem utasított el senkit, a ki kért tőle. Az 
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egyetlen, a mit szeretett, a mulatság volt és az asszony, 
s miután az ö felfogása szerint, ebben a két kedvtelésben 
semmi tisztességtelen sem volt, és miután azt, hogy ezek
nek a kedvteléseinek a kielégítése más emberekre nézve 
következményekkel járhat, megítélni nem tudta, úgy a 
lelke fenekén a legkifogástalanabb embernek tartotta ma
gát, őszintén megvetette a haszontalan és rossz embere
ket, s a legnyugodtabb lelkiösmerettel s en§?lt fővel járt 
a világban. » 

Az iszákos és korhely emberekben, ezekben a férfi 
Magdolnákban az ártatlanság tudatának ugyanaz a tisztes 
érzése lakozik, mint a női Magdolnákban, „mely a bűn
bocsánat reményére van alapítva." „A nőnek az ő sok 
bűnei megbocsáttatnak néki, mert igen szeretett, a férfi
nak az ő sok bűnei megbocsáttatnak neki, mert igen mu
latott". 

Dolochov, a ki kiutasíttatása és perzsa kalandjai 
után ebben az évben megint fölbukkant Moszkvában, s 
pazar, kártyás és duhaj életet élt, megint összekerült régi 
pétervári czimborájával, Kuraginnal és kihasználta őt a 
maga czéljaira. 

Anatole őszintén szerette Dolochovot, az eszéért és 
a bátorságáért: Dolochov viszont, a kinek szüksége volt 
Kuragin Anatole nevére, tekintélyére és összeköttetéseire, 
hogy gazdag fiatal embereket vonzzon az ö kártyás tár
saságába, a nélkül, hogy ezt vele éreztette volna, csak 
kihasználta Kuragint és jókat mulatott rajta. De ezen a 
számításon kívül, a melynek a szempontjából Anatolera 
szüksége volt, maga az idegen akarat irányításának a fo
lyamata is élvezetet szerzett Dolochovnak, és szokásává, 
sőt szükségletévé vált. 

Natasa mély benyomást tett Kuraginra. Színház 
után a vacsoránál a szakértő modorában fejtegette Do-
iochov előtt a karjainak, a vállainak, a lábainak s a hajá
nak a szépségét, s abbeli szándékát is kijelentette, hogy 
udvarolni fog neki. Hogy mi sülhet ki ebből az udvarlás
ból, azt 'Anatole nem tudta, s nem is volt képes megfon
tolni, a minthogy soha se tudta, hogy egy-egy cselekede
tének mik lehetnek a következményei. 

15» 
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— Szép, szép pajtás, de nem nekünk való, — mon
dotta neki Dolochov. 

— Majd megkérem a húgomat, hívja meg őt ebédre, 
— szólott Anatole. — Hm? 

— Várj inkább, míg férjhezmegy . . . 
— Jól tudod, — mondotta Anatole, — imádom az 

ilyen kis leányokat: tüstént elvesztik a fejüket. 
— Egyszer már megjártad egy ilyen „kis leány-

nyal", — jegyezte meg Dolochov, a ki tudott Anatole há
zasságáról. — Vigyázz! 

— No, no, másodszor már nem fog olyan könnyen 
menni! Hm? — mondotta Anatole kedélyesen moso
lyogva. 

x n . 

Rákövetkező napon, hogy az operában voltak, 
Rosztovék nem mentek sehová és ö hozzájuk se jött 
senki. Dmitrijevna Marja, Natasa előtt titkolózva beszél
getett valamiről a gróffal. Natasa kitalálta, hogy az öreg 
herczegről beszéltek, s ez bántotta és nyugtalanította öt. 
Minden pillanatban várta Andrej herczeget és aznap két
szer is elküldte a házmestert a Vozdvizsenkára meg
tudni, vájjon nem érkezett-e meg. Nem jött meg. Most 
ez még sokkal jobban nyomta a lelkét, mint megérkezése 
első napjaiban. A türelmetlenséghez és a szomorúsághoz 
most még a Marja herczegnővel és az öreg herczeggel 
való találkozás kellemetlen emléke, sőt még valami féle
lem és nyugtalanság is járult, melynek az okát azonban 
nem tudta. Állandóan úgy tetszett neki, hogy vagy Andrej 
herczeg nem fog soha többé visszajönni, vagy még mi
előtt visszajönne, valami fog történni ő vele. Képtelen 
volt egymagában nyugodtan és hosszasabban gondolni 
rá. Nem- úgy, mint azelőtt. Alighogy elkezdett gondolni 
rá, tüstént belevegyült a reá való emlékezésbe az öreg 
herczeg, Marja herczegnő, amaz operai est és Kuragin 
emléke és megint felbukkant előtte az a kérdés, vájjon 
nem követett-e el valami hibát, nem szegte-e meg Andrej 
herczeg iránt való hűségét és megint rajtakapta magát 
azon, hogy a legapróbb részletekig visszaemlékezett 
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ennek az embernek, a ki olyan érthetetlen és szörnyű 
érzéseket tudott kelteni benne, minden szavára, minden 
mozdulatára és arczkifejezésének minden rándulására. A 
háziak szemeiben Natasa még a szokottnál is élénkebb
nek látszott, pedig a valóságban távolról se volt olyan 
nyugodt és boldog, mint annakelőtte. 

Vasárnap reggel Dmitrijevna Marja m^hív ta a 
vendégeit misére, a Magilczy-n lévő Uszpenya tem
plomba. 

— Nem szeretem ezeket a divatos templomokat, — 
mondotta, szemlátomást kérkedvén a szabad gondolko
dásával. — Az Isten mindenütt ugyanaz. Nagyon derék 
papunk van, pompásan végzi a dolgát, s a diakonja szin
tén. Vagy az talán valami különösen szent dolog, mikor 
egész hangversenyeket énekelnek végig a khóruson? 
Nem szenvedhetem az ilyesmit, csupa merő hivalkodás 
az egész! 

Dmitrijevna Marja szerette a vasárnapokat és meg 
is tudta őket ünnepelni. Szombaton mindig fölmosták és 
kitisztogatták az egész házat; sem a cselédei, sem ö 
maga nem dolgoztak, ünneplőbe öltöztek és misét hall
gattak valamennyien. Az urasági asztalon a szokottnál 
nagyobb ebédet szolgáltak föl, a cselédek pedig pálinkát 
és sült libát vagy malaczot kaptak. De az egész házban 
semmin se látszott meg annyira az ünnep, mint Dmitri
jevna Marja széles és komoly ábrázatán, mely ilyenkor 
szigorúan ünnepélyes kifejezést öltött. 

Mikor a mise után a fogadó-szobában, melynek bú
torairól a huzatokat is levették, megkávéztak, Dmitri
jevna Marjának jelentették, hogy a kocsi elő állott, mire 
ő parádés kendőjével a vállán, a melyben látogatásokat 
szokott volt tenni, komoly arczczal fölkelt és kijelentette, 
hogy elmegy Bolkonszkij Andrejevics Nikolaj herczeg-
hez, hogy Natasa ügyében beszéljen vele. 

Dmitrijevna Marja eltávozása után eljött madame 
Schalmé-tól egy divatárus leány, és Natasa, a kinek na
gyon kapóra jött ez a szórakozás, betette a fogadó-szoba 
mellett lévő szoba ajtaját és kezdte próbálni az új ruháit. 
Mialatt a még ujjak nélkül való és összeférczelt ruhadere-
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kat magára vette, és félrehajtott fejjel belenézett a tü
körbe, hogy lássa, hogy' áll, a fogadó-szobából az apja 
hangjával együtt egy női hangnak az élénk beszélgetését 
hallotta, mely pirúlásra késztette őt. Legott felismerte 
Elen hangját. Még arra se volt ideje, hogy a felpróbálandó 
aljat magára vegye, mikor kinyílt az ajtó, és magasnyakú, 
sötét lilaszín ruhában, szívélyes mosolytól ragyogó arcz
czal belépett a szobába Bezuchaja grófné. 

— Oh, én gyönyörűségem! — mondotta a piruló 
Natasának. — Elragadó! Nem, kedves gróf, hallatlan do
log ám ez, — szólt oda Andrejevics Ilyának, a ki ott állott 
mögötte. — Hogy' lehet Moszkvában élni és sehová se 
járni? — Nem, én nem tágítok! Ma este egy kjs társaság 
előtt m-elle George fog szavalni nálam; és ha ön nem 
hozza el hozzám a leányait, a kik mindaketten szebbek, 
mint m-elle George, úgy felmondom önnek a barátságot. 
Az uram nincs itt, elutazott Tverbe, de ha itt volna, 
őt küldtem volna el önökért. — Bólintott a divatárusnő
nek, a kit ösmert s a ki illedelmesen meghajtotta magát 
előtte, s bársonyruhájának a ránczait festőién elren
dezve beleült a tükör mellett egy karosszékbe. Egy pilla
natra se szűnt meg vidáman és kedélyesen csevegni, mi
közben nem győzte dicsérni Natasa szépségét. Jól meg
nézte a ruháit, megdicsérte őket, eldicsekedett a maga 
Parisból hozatott aczélszürke gaze-ruhájával s azt taná
csolta Natasának, hogy ö is olyat csináltasson. 

— Egyébiránt önnek, kedvesem, minden jól áll! — 
tette hozzá. 

Natasa arczárói egy pillanatra se tünt el a megelé
gedés mosolya. Boldognak érezte magát ennek a kedves 
Bezuchaja grófnénak a dicséretétől, a ki azelőtt olyan 
megközelíthetetlen és büszke hölgynek tünt föl előtte, 
most pedig olyan jó volt iránta; Natasa egészen fölvidult 
és szinte,úgy érezte, hogy szerelmes ebbe a szép és jó
ságos nőbe. Elen a maga részéről őszintén lelkesedett 
Natasáért s mindenképpen azon volt, hogy mulatságot 
szerezzen neki. Anatole megkérte, hogy hozza össze öt 
Natasával, s azért jött el most Rosztovékhoz. Az a gon
dolat, hogy Natasát a bátyjával összehozhatja, mulat
tatta őt. 
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Mindamellett, hogy azelőtt bosszankodott Natasára 
azért, hogy Péterváron elütötte a kezéről Boriszt, most 
rá se gondolt erre, s egész lelkéből csak jót akart neki. 
Mikor Rosztovéktól menni készült, félrehívta a párt-
fogoltját. ^ 

— Tegnap nálam ebédelt a bátyám, majd megsza
kadtunk nevetvi,*nem evett semmit és folyton csak ön 
után sóhajtozott, édes gyönyörűségem! Ész nélkül, de 
igazán ész'nélkül szerelmes önbe. 

Natasa fülig pirult e szavak hallatára. 
— Hogy' pirul, de hogy' pirul a szentem! — szólott 

Elen. — Jöjjön el föltétlenül. Hogy valakit szeret, ez még 
nem ok arra, hogy teljesen elzárkózzék. Sőt még meny
asszony létére is, meg vagyok róla győződve, hogy a 
vőlegénye is jobb szereti, ha el-eljár a világba, mint 
hogy ha agyonunja magát. 

„Tehát tudja, hogy menyasszony vagyok, tehát 
az urával, Pierre-el, ezzel az igazságos Pierre-el, — 
gondolta Natasa, — ők is beszéltek róla és kaczagtak 
rajta. Tehát nincsen benne semmi." És Elen befolyása 
alatt, azt, a mi annakelötte olyan rettenetesnek tünt föl 
előtte, most egyszerűnek és természetesnek találta. „E 
mellett ő olyan előkelő s olyan kedves nő, és annyira 
szeret engem", — gondolta Natasa. „És miért is ne szó
rakoznám?" — gondolta, csodálkozó és tágra nyitott sze
mekkel bámulva Elenre. 

Ebédre szótlanul és komolyan visszakerült Dmitri
jevna Marja is, a kinek nyilván komoly összetűzése volt 
az öreg herczeggel. Még sokkal izgatottabb volt ettől az 
összetűzéstől, semhogy képes lett volna a történteket 
nyugodtan előadni. A gróf kérdésére azt felelte, hogy 
rendben van minden, s hogy a többit majd elmondja hol
nap. Mikor megtudta, hogy Bezuchája grófné ott járt és 
meghívta őket estére, Dmitrijevna Marja így szólt: 

—-A Bezuchajával való érintkezést nem szeretem 
és nem is tanácsolom; de ha már megígérted, ám menj 
el, legalább eltelik az időd, — tette hozzá Natasához for
dulva. 
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XIll. 

Andrejevics Ilya gróf elvitte a leányait Bezuchaja 
grófnéhoz. Elég sokan voltak az estélyen. De Natasa 
alig ismert valakit az egész társaságból. Andrejevics Ilya 
gróf elégedetlenül konstatálta, hogy ez az egész társasúg 
jobbára csupa olyan férfiakból és hölgyekből állott, a kik 
ismeretesek voltak a szabadosságukról.- M-elle George, 
a fiatalságtól környezve, a fogadó-szoba szegletében 
állott. Volt ott néhány franczia is, köztük Metivier, a ki 
Elen megérkezése óta bizalmas emberévé lett,a grófné-
nak. Andrejevics Ilya gróf elhatározta, hogy nem ül le 
kártyázni, nem mozdul el a leányai mellől, és m-elle 
George szavalása után tüstént hazamegy. 

Anatole az ajtóban állott és nyilván Rosztovék ér
kezését várta. Alig hogy a grófot üdvözölte, odament 
Natasához és állandóan a nyomában volt, Natasát, a 
mint megpillantotta, éppen úgy, mint ott a színházban 
is, legott elfogta a hiú öröm érzése, azért, hogy tetszik 
neki, és a rémülete azért, hogy semmiféle erkölcsi kor
lát nincs kettőjük közt. 

Elen nagy örömmel fogadta Natasát és hangosan 
magasztalta a szépségét meg a ruháját. Kevéssel a meg
érkezésük után m-elle George kiment a szobából, hogy 
átöltözködjék. A fogadó-szobában elkezdték felállítani a 
székeket és elhelyezkedtek. Anatole odatolt Natasához 
egy széket és le akart ülni mellé; de a gróf, a ki le sem 
vette a szemét Natasáról, elfoglalta azt a széket. Ana
tole erre odaült mögé. 

M-elle George, gödröcskékkel ékes, vastag és mez
telen karokkal, a vállán átvetett piros kendővel odalé
pett a székek közt számára üresen hagyott helyre és va
lami természetellenes pose-ban megállt. Az elragadtatás 
moraja zúgott végig a termen. 

M-elle George szigorú és komor pillantással mérte 
végig a közönséget, és elkezdett francziául valami ver
set szavalni, a melyben a fia iránt való bűnös szerelmé
ről volt szó. Néhol emeltebb hangot használt, néhol meg 
diadalmasan hátraszegett fejjel suttogott, majd ismét el-
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hallgatott s utána kimeresztett szemekkel rekedten 
hörgött. 

— Elragadó, isteni, csodaszép — hallatszott min
den oldalról. Natasa ránézett a kövér m-elle Qeorge-ra, 
de mindabból,, a mi előbb történt, se nem hallott, se nem 
látott, se nem értett semmit: csak megint, a menekülés 
reménye nélkül, teljesen benne érezte magát abban a 
furcsa, esztelen világban, mely annyira távol esett az ö 
addigi világától, abban a világban, a melyben az ember 
nem tudhatta mi a jó, mi a rossz, mi az okos és mi az 
oktalan. Mögötte ott ült Anatole, és ő, érezvén a közelsé
get, rémülten várt valamit. 

Az első monológ után az egész közönség fölállt, kö
rülvette m-elle George-t és elhalmozta őt elragadtatásá
nak a kifejezéseivel. 

— Micsoda szép teremtés! — mondotta Natasa az 
apjának, a ki a többiekkel együtt fölkelt, s a tömegen át 
törtetett a művésznő felé. 

— Én, mikor önre nézek, éppen nem találom, — 
jegyezte meg Anatole, a ki nem tágított Natasa mellől. 
Ezt olyankor mondotta, a mikor rajta kívül senki se hall
hatta. — ön elragadó. . . attól a percztől kezdve, hogy 
megláttam, nem szűntem meg . . . 

— Gyerünk, gyerünk, Natasa, — szólott a gróf mi
kor visszatért a leányához. — Milyen szép! 

Natasa egy szót se szólt, odament az apjához, és 
meglepetten kérdő szemekkel nézett rá. 

Még néhány szavalat után m-elle George elment, 
és Bezuchája grófné a terembe vezette a vendégeit. 

A gróf el akart menni, de Elen könyörgött neki, 
hogy ne rontsa el az ő rögtönzött bálját. Rosztovék ma
radtak. Anatole fölkérte Natasát egy keringőre, s táncz-
közben, mialatt a derekát és a kezeit szorongatta, el
mondta neki, hogy milyen elragadóan szép, s bevallotta, 
hogy szereti. Az ecossais alatt, a melyet Natasa megint 
Kuraginnal tánczolt, mikor egyedül maradtak, Anatole 
egy szót se szólt hozzá, de folyton csak öt nézte. Nata
sának kétségei voltak az iránt, vájjon nem álmodta-e 
azt, a mit Anatole neki a keringő alatt mondott. Az első 
figura végével Kuragin megint megszorította a kezét. 
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Natasa ráemelte ijedt szemeit, de olyan öntudatos gyön
gédség kifejezése ült szelid tekintetében és mosolyában, 
hogy Natasa, a mint ránézett, képtelen volt neki meg
mondani azt, a mit kellett volna. Lesütötte a szemeit. 

— Ne mondjon nekem ilyeneket, én el vagyok je
gyezve és mást szeretek, — mondotta szaporán. Még 
egyszer rápillantott. Anatole nem jött zavarba s nem ke
seredett el azon, a mit Natasa mondott. 

— Ne beszéljen nekem erről. Mi közöm nekem 
ahhoz? — mondotta. — Én csak azt tudom, hogy őrül
ten, őrülten szerelmes vagyok önbe. Tehetek én róla. 
hogy olyan e l ragadó?. . . Mi kezdjük. 

Natasa élénkséggel és izgalommal tele, tágra nyi
tott, ijedt szemekkel nézett körül, s a szokottnál vidá
mabbnak látszott. Szinte semmit sem értett abból, a mi 
körülötte ezen az estén történt. Ecossais-t é s . . . „Gross-
vater"-t tánczoltak, az apja hívta őt, hogy menjenek, ő 
azonban megkérte, hogy maradjanak. Bárhol volt is, 
bárkivel beszélt is, mindig magán érezte az ö tekintetét. 
Azután csak arra emlékezett, hogy engedelmet kért az 
apjától arra, hogy a ruháját megigazítani kimehessen az 
öltözőbe, hogy Elen utánajött, mosolyogva beszélt neki 
a bátyja szerelméről, s hogy a kis -pamlagos szobában 
megint találkozott Anatole-al, hogy Elen ekkor egyszerre 
eltűnt, egyedül maradtak, és Anatole, a kezét megra
gadván, gyöngéd hangon így szólott hozzá: 

— Én nem járhatok önökhöz; de hát csakugyan 
nem láthatnám önt többé? őrülten szeretem. Hát csak
ugyan soha t ö b b é ? . . . — s elállván az útját, közeledni 
kezdett az arczával az arcza felé. 

Nagy, fénylő és férfias szemei olyan közel voltak 
az övéihez, hogy Natasa rajtuk kívül semmit se látott. 

— Natalie?! — suttogta kérdőleg a hangja, és va
laki szinte .fájdalmasan megszorította a kezét. — Na
talie?! 

„Én semmit sem értek az egészből, és nincs is mit 
mondanom", — mondotta a pillantása. 

Forró ajkai odatapadtak az övéihez, és Natasa ab
ban a pillanatban megint szabadnak érezte magát, s a 
szobában fölhangzott Elen lépteinek a zaja és ruhájának a 
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suhogása. Natasa ránézett Elenre, majd remegve és el
pirulva, rémülten kérdő pillantást vetett Anatole-ra s az 
ajtó felé indult. P 

— Csak egy szót, csak egyetlen szót, az Istenre ké
rem, — mondotta Anatole. Natasa megállt. Úgy szerette 
volna, hogy ő mondja meg neki ezt az egy szót, mely 
megmagyarázta volna neki mindazt, a mi történt, s a 
melyre azután felelhetett volna. 

— Natalie, csak egy s z ó t . . . egyetlen egyet, — is
mételgette Anatole, nyilván nem tudván, mit mondjon, s 
addig ismételgette ezt, míg csak oda nem jött hozzájuk 
Elen. 

Elen Natasával együtt megint bement a fogadó-szo
bába. Rosztovék még vacsora előtt elmentek. 

Hazaérkezvén, Natasa egész éjjel nem aludt: az az 
eldöntetlen kérdés gyötörte, vájjon kit szeret: Anato-
le-t-e vagy Andrej herczeget? Andrej herczeget szerette, 
— tisztán emlékezett rá, hogy milyen nagyon szerette 
őt. De Anatole-t is szerette, ez kétségtelen. „Másként 
megtörténhetett volna-e mindez?" — gondolta magában. 
„Ha a történtek után, mikor elbúcsúztam tőle, mosoly
lyal tudtam felelni a mosolyára, ha ennyire hagytam 
jutni a dolgot, ez azt jelenti, hogy az első pillanattól 
kezdve megszerettem. Azt jelenti, hogy ő jó, nemeslelkü 
és szép, s lehetetlen nem szeretni. Mitévő legyek, mikor 
az egyiket is, a másikat is szeretem?" — mondotta ma
gában és nem talált választ ezekre a rettenetes kérdé
sekre. 

XIV. 

Eljött a reggel a maga gondjaival és mozgalmassá
gával. Valamennyien fölkeltek, megmozdultak, megszó
laltak, megint eljöttek a divatárúsnők, megint előkerült 
Dmitrijevna Marja, és teához hívta őket. Natasa, tágra 
nyitott szemekkel, mintha csak a rámeresztett pillantá
sokat mind egyszerre el akarta volna kapni, nyugtala
nul nézett végig valamennyiükön és iparkodott olyannak 
látszani, a milyen mindig volt. 
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Reggeli után Dmitrijevna Marja (ez volt a legjobb 
ideje a napnak) beült a karosszékébe, s odahúzta magá
hoz Natasát és az öreg grófot. 

— Nos, barátom, én most jól átgondoltam az egész 
dolgot, és ime a tanácsom, — mondotta. — Tegnap, a 
mint tudják, voltam az öreg Nikolaj herczegnél; és hát, 
beszéltem v e l e . . . Ö jónak látta ordítozni. Engem ugyan 
túl nem ordít. Én aztán szépen elmondtam neki a mondó-
kámat. 

— De hát mi lelte? — kérdezte a gróf. 
— Mi lelte? örült, hallani sem akar az egészről, 

de mit is beszélünk róla, úgy is eléggé elgyötörtük már 
ezt a szegény leányt, — mondotta Dmitrijevna Marja. — 
Az én tanácsom az, hogy véget kell vetni a dolognak, el
menni szépen haza Otradnoeba . . . és ott bevárni . . . 

— Jaj, nem, nem! — kiáltott közbe Natasa. 
— De bizony, szépecskén hazamenni, — mondotta 

Dmitrijevna Marja. — És várni. Ha a vőlegény most ide
jön, az összetűzés elkerülhetetlen; amúgy pedig elintézi 
a "dolgot négyszemközt, s azután kimegy magukhoz. 

Andrejevics Ilya helyeselte ezt a tervet, melynek 
észszerüségét nyomban felismerte. Ha megpuhul az öreg, 
úgy utána annál jobb lesz elmenni hozzá Moszkvába 
vagy Lyszyja Qoryba: ha meg nem, akkor, az ő akarata 
ellenére, amúgy is csak Otradnoeban lehet az esküvőt 
megtartani. 

— Tökéletesen igaz, — mondotta. — Sajnálom is, 
hogy voltam nála, s a leányt is elvittem magammal, — 
szólott az öreg gróf. 

— Dehogy' is, ugyan már miért sajnálná? Ha már 
itt voltak, lehetetlen volt, hogy ne tegyék tiszteletüket 
nála. Nos, és ha nem akar tudni a dologról, ez az ö dolga, 
— mondotta Dmitrijevna Marja s valamit keresett a reti-
cule-jében. — Már a kelengye is készen van, mire vár
nának még; a mi meg nem kész, azt majd utánuk küldöm 
én. Bár nagyon sajnálom, ha itt hagynak, de azért ez 
lesz a legjobb. Isten nevében, menjenek csak. — Miután 
megtalálta a reticule-jében azt, a mit keresett, átadta Na
tasának. Egy levél volt Marja herczegnőtöl. — Neked 
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írja. Szegény, hogy' gyötrődik^ Egyre attól tart, hogy 
esetleg azt találod hinni, hogy nem szeret téged. 

— Nem is szeret, — mondotta Natasa. 
— Badar beszéd, ne mondj ilyet, — kiáltott föl 

Dmitrijevna Marja. 
— Nem hiszek én már senkinek; tudom, hogy nem 

szeret, — szólott Natasa bátran, s miközben átvette a le
velet, száraz és kaján határozottság tükröződött az ar-
czán, a mi arra késztette Dmitrijevna Marját, hogy ösz-
szeránczolt homlokkal még merőbben végignézzen rajta. 

— Matyuska, nekem ne felelgess így, — mondotta. 
— A mit én mondok, az igaz. Írd meg a választ. 

Natasa nem felelt és bement a szobájába, hogy 
Marja herczegnő levelét elolvassa. 

Marja herczegnő azt írta, hogy kétségbe volt esve 
a köztük történt félreértés miatt. Bárminöek lettek lé
gyen is az apja érzelmei, írta Marja herczegnő, kérte 
Natasát, higyje el neki, hogy képtelen volna őt, a kire 
a bátyja választása esett, nem szeretni, a kinek a bol
dogságáért minden áldozatra kész. 

„Egyébiránt", — írta tovább, — „ne higyje, hogy 
az apám ellenszenvvel van ön iránt. Ü beteg és öreg em
ber, a kinek el kell nézni az ilyesmit; de e mellett jó és 
nagylelkű, s mindenesetre szeretni fogja azt, a ki a fiát 
boldoggá teszi." Marja herczegnő ezenkívül még arra 
kérte Natasát, jelöljön ki időt, a mikor megint találkozhat
nék vele. 

Natasa, miután elolvasta a levelet, leült az íróasz
talhoz, hogy megírja rá a feleletet. „Kedves herczegnő". 
— írta le szaporán és gépiesen, francziául, de itt egyszerre 
megakadt. Vájjon mindazok után, a mik tegnap történtek, 
mit is írhatott volna neki még? Igen, igen, mindez tény
leg megtörtént, és most egészen más a helyzet, gondolta 
magában, a mint ott ült a megkezdett levél előtt. „Le
mondjak neki? Hát csakugyan le kell mondanom neki? 
Ez rettenetes!" . . . S hogy ezektől a szörnyű gondola
toktól megszabaduljon, elküldött Szonyáért, s vele együtt 
elkezdett valami mustrák közt válogatni. 

Ebéd után Natasa bement a szobájába s megint 
elővette Marja herczegnő levelét. „Hát csakugyan vége 
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volna mindennek?" — gondolta magában. „Hát csak
ugyan ilyen hamarosan semmivé tett volna ez mindent, a 
mi volt!" A régi erővel föltámadt benne Andrej herczeg 
iránt való szerelme, de egyúttal érezte, hogy Kuragint is 
szereti. Élénken elképzelte magát, mint Andrej herczeg 
feleségét, és maga elé képzelte a vele való boldogságnak 
képzeletében oly sokszor ismételt képét, de egyúttal 
szinte magánkívül lett az izgatottságtól, mikor vissza
idézte az emlékezetébe Anatole-lal való tegnapi találko
zásának minden részletét. 

..Miért is ne lehetne egyesíteni a kettőt? — gondolta 
olykor, teljes homályban tapogatózva. „Csak akkor lehet
nék teljesen boldog, így pedig választanom kell, s ha bár
melyikről le kell mondanom, nem lehetek többé boldog. 
Csak az a kérdés, — gondolta magában, — elmondjak-e 
Andrej herczegnek mindent, a mi történt, vagy titkoljam 
előtte, — mindakettő egyformán lehetetlen. De ezzel még 
nincs minden elrontva. Hát csakugyan búcsút vegyek 
örökre Andrej herczeg szerelmének a boldogságától, a 
melynek oly hosszú időn keresztül éltem?" 

— Kisasszony, — mondotta egy szobaleány titokza
tosan suttogva, a mint a szobába lépett. — Ezt egy inas 
hozta. — Átadott neki egy levelet. — Csak az Isten sze
relmére, . . . — tette még hozzá a szobaleány, mikor Na
tasa, minden habozás nélkül, gépies mozdulattal feltörte 
a pecsétet, és elolvasta Anatole szerelmes levelét, amely
nek egyetlen sorát sem értette, csak annyit tudott, hogy 
ez a levél ő tőle, attól az embertől való, a kit szeret. 
„Igen, szereti: mert máskülönben vájjon megtörtént volna 
mindaz, a mi történt? Vájjon itt lehetne-e most a kezében 
az ő szerelmes levele?" 

Natasa reszkető kezekkel fogta ezt a szenvedélyes 
szerelmes levelet, melyet Dolochov írt Anatole számára, 
s a mint olvasta, megtalálta benne mindannak a vissz
hangját, a mit, mint neki rémlett, iránta ő maga is érzett. 

„Tegnap este eldőlt a sorsom: vagy szeret vagy 
meghalok. Más menekvésem nincsen", — így kezdődött 
az a levél, melyet Anatole írt neki. Azután azt írta, hogy 
jól tudja azt, szülei nem fogják öt neki, Anatole-nak, 
adni, s hogy ennek titkos okai vannak, a melyeket csak 
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ö tárhat föl előtte, de ha szereti őt, úgy csak azt az egy 
szól kell kimondania, igen és niffcs az az emberi hatalom, 
mely megakadályozhassa a boldogságukat. A szerelem 
diadalmaskodik mindenen. Megszökteti és elviszi őt a 
világ végére. 

„Igen, igen, szeretem!" — gondolta Natasa, mikor 
már vagy huszadszor elolvasta a levelet, s minden sza
vában valami különös, mély értelmet keresett. 

Dmitrijevna Marja aznap este elment Archarovék-
hcz és meghívta a leányokat, hogy tartsanak vele. Natasa 
főfájás ürügye alatt otthon maradt. 

XV. 

Szonya, mikor késő este hazatért, bement Natasa 
szobájába és legnagyobb meglepetésére teljesen felöl
tözve, a pamlagon alva találta öt. Mellette ott hevert az 
asztalon Anatole felbontott levele. Szonya fogta a leve
let és elkezdte olvasni. 

Olvasta és rápillantott az alvó Natasára, az ő arczáti 
keresvén a magyarázatát annak, a mit olvasott, de nem 
találta meg. Nyugodt, szelíd és boldog volt az arcza. 
Szonya szinte fuldokolva kapott a kebléhez s a rémület
től és izgatottságtól sápadtan és remegve leült egy karos
székbe és sírva fakadt. 

„Hogy' nem vettem én észre semmit? Hogy' jut
hatott a dolog ennyire? Csakugyan néni szereti már 
Andrej herczeget? És hogy' engedhette, hogy Anatole 
ennyire menjen? Ez az ember csaló és gonosztevő, az vi
lágos. Mit mond Nikolenyka, ez a kedves, nemeslelkü 
Nikolenyka, ha ezt megtudja? Most már tudom, mit 
jelentett az ő izgatott, elszánt és természetellenes arcz-
kifejezése tegnapelőtt, tegnap és ma", — mondotta 
Szonya; „de hiszen az lehetetlen, hogy őt szeresse! Al
kalmasint csak azért bontotta föl ezt a levelet, mert nem 
tudta, kitől van. Alkalmasint öt magát is sérti ez. Teljes 
lehetetlenség, hogy ilyesmire vetemedjék!" 

' Szonya letörülte a könnyeit, odament Natasához és 
megint belenézett az arczába. 
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— Natasa! — szólott alig hallhatóan. 
Natasa fölébredt és megpillantotta Szonyát. 
— Nos, hazajöttél? 
És csak a lelkesedés pillanataiban tapasztalható 

hévvel és gyöngédséggel megölelte a barátnőjét. De 
észrevevén Szonya arczán a zavart, az ő arcza is zavart 
és gyanakvó kifejezést öltött. 

— Szonya, te elolvastad ezt a levelet? — mon
dotta. 

— Igen, — felelt Szonya halkan. 
Natasa diadalmasan elmosolyodott. 
— Nem, Szonya, én nem birom tovább! — mon

dotta. — Nem titkolhatom előtted tovább. Tudd meg. 
hogy mi szeretjük egymást! . . . Szonya, lelkem, ő azt 
írja . . . Szonya . . . 

Szonya, mintha nem hitt volna a füleinek, meredt 
szemekkel bámult Natasára. 

— És Bolkonszkij? — kérdezte. 
— Óh, Szonya, ha fogalmad volna róla, milyen bol

dog vagyok! — mondotta Natasa. — Te nem tudod, mi 
az a szerelem . . . 

— De hát Natasa, annak csakugyan vége volna? 
Natasa tágra nyitott, nagy szemekkel bámult Szo-

nyára, mintha csak nem értette volna a kérdését. 
— Tehát lemondasz Andrej herczegröl? — kérdezte 

Szonya. 
— Eh, te nem érted a dolgot, ne beszélj badarságo

kat, ide hallgass, — szólott Natasa hirtelen bosszúsággal. 
— Nem, ezt nem hihetem, — ismételte Szonya. — 

Nem értem. Hogy' lehet az, hogy te egy egész esztendőn 
keresztül szerettél egy embert, és egyszerre . . . Hiszen 
mindössze csak háromszor láttad. Natasa, én nem hi
szem, a mit mondasz, te csak tréfálsz. Három nap alatt 
mindenről megfeledkezni, és így . . . 

§ — Három nap alatt, — szólalt meg Natasa. — Ne
kem úgy tetszik, mintha már száz esztendő óta szeret-

, ném öt. Ügy tetszik, mintha soha, soha se szerettem 
volna még eddig. Ezt persze te nem értheted. Szonya. 
megállj csak, ülj le oda szépen. — Natasa megölelte és 
megcsókolta öt. — Mondták nekem sokszor, hogy meg-
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esik az ilyen, alkalmasint te is liallottad, de én csak most 
ízleltem meg ezt a szerelmet. Ez nem olyan ám, mint az 
eddigi volt. A mint megpillantottam, tüstént éreztem, 
hogy ő az én uralkodóm s én az ő rabszolgája vagyok, 
a kinek lehetetlen őt nem szeretni. Igen, a rabszol
gája. A mit csak parancsol, azt megteszem mind. Te ezt 
nem érted. De mitévő legyek? Mitévő legyek, Szonya? 
— kérdezte Natasa boldog és ijedt arczczal. 

— Gondold csak meg, mit csinálsz? — mondotta 
Szonya, — én ezt nem hagyhatom ennyiben. Ezek a tit
kos levelezések... Hogy' engedhetted a dolgot ennyire 
jutni? — kérdezte rémülten és undorodva, a mit alig volt 
képes palástolni. 

— Mondtam már, — felelt Natasa, — hogy nekem 
nincs akaratom; hogy' nem tudod már megérteni, hogy 
szeretem! 

— Akkor biz' én nem hagyom annyira jutni a dol-
- got, elmondok mindent, — kiáltott föl Szonya elcsukló 

hangon. 
— Hova gondolsz, az Istenért! . . . Ha elmondod, 

ellenségem vagy, — mondotta Natasa. — Te az én bol
dogtalanságomat kívánod, azt akarod, hogy elválassza
nak bennünket . . . 

Natasa rémületét látva, a szégyen és a barátnője 
iránt érzett szánalom könnyei csordultak ki Szonya sze
meiből. 

— De hát mi volt köztetek? — kérdezte. — Mit 
mondott neked? — Miért nem jött el ide? 

Natasa nem felelt a kérdéseire. 
— Az Isten szerelmére, Szonya, ne szólj senkinek, 

ne gyötörj, — könyörgött Natasa. — Gondold meg, hogy 
az ilyesmibe senkinek sem szabad beleavatkozni. Én el
árultam előtted . . . 

— De hát miért ez a titkolódzás! Miért nem jön ő 
ide a házunkba? — kérdezte Szonya. — Mért nem kéri 
meg nyíltan a kezedet? Hiszen Andrej herczeg teljes s z a v 
badságot adott neked, ha már ennyire vagyunk; de én 
még most se hiszem, Natasa, gondolkoztál te rajta, vál
jon mik lehetnek azok a titkos okok? 

Natasa csodálkozó szemekkel nézett Szonyára. 
Tolsz to j : Háború és béke. II. 1 6 
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Nyilvánvaló volt, hogy ő előtte is csak most merült föl 
először ez a kérdés, a melyre nem tudott mit felelni. 

— Hogy melyek azok az okok, azt nem tudom. De 
bizonyosan vannak. 

Szonya felsóhajtott és hitetlenül csóválta a fejét. 
— Ha csakugyan volna rá o k . . . — kezdte el, de 

Natasa látván a kételkedését, ijedten közbevágott. 
— Szonya, lehetetlen ő benne kételkedni, lehetet-, 

len, teljességgel lehetetlen, érted-e hát végre? — kiál
tott rá. 

— Vájjon szeret-e ő téged? 
— Hogy szeret-e? — ismételte Natasa és szána

kozva mosolygott a barátnője korlátoltságán. — Hiszen 
olvastad a levelét és láttad. 

— De hátha nem tisztességes ember? 
— Ö ! . . . nem tisztességes ember? Öh, ha tudnád! 

— mondotta Natasa. 
— Ha csakugyan tisztességes ember, akkor vagy 

határozottan nyilatkoznia kell, vagy nem szabad veled 
többé találkoznia; és ha te nem akarod ezt megtenni, 
úgy majd megteszem én, írok neki és elmondom az 
egész dolgot a papának, — mondotta Szonya egész ha,-
tározottah. 

— De ha nem tudok nélküle élni! — kiáltott föl 
Natasa. 

— Natasa, én nem értelek. Miket beszélsz. Gondolj 
apádra, Nikolenykára. 

— Nekem senki se kell, senkit se szeretek ő kívüle. 
Hogy' mersz olyant mondani, hogy ő nem tisztességes 
ember? Talán nem tudod, hogy szeretem? — kiáltott 
rá Natasa. — Szonya, menj innen, én nem akarok veled 
összetűzni, az Istenre kérlek, menj innen, menj innen; 
látod, hogy' szenvedek, — kiáltott föl Natasa inge
rült és kétségbeesett hangon. Szonya sírva fakadt és ki
ment. 

Natasa leült az asztalhoz, és minden gondolkodás 
nélkül megírta Marja herczegnőnek azt a választ, a 
melyet egész délelőtt nem volt képes megírni. Röviden 
azt írta ebben a levélben Marja herczegnőnek, hogy a 
köztük fenforgott félreértéseknek vége, hogy Andrej her-
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czeg nagylelkűségének a révén, a ki elutazása előtt tel
jes szabadságot adott neki, arra* kéri őt, hogy felejtsen 
el mindent és bocsássa meg neki, ha valamit vétett el
lene, de Andrej herczegnek ő nem lehet a felesége. Eb
ben a pillanatban olyan könnyűnek, egyszeri": íek és vi
lágosnak látszott előtte minden. 

Ügy volt, hogy Rosztovék pénteken utaznak haza, 
s a gróf szerdán kiment egy vevővel Moszkva melletti 
birtokára. 

A gróf elutazása napján Szonya és Natasa nagy 
ebédre voltak híva Karaginékhoz, és Dmitrijevna Marja 
kísérte őket. Ezen az ebéden Natasa megint találkozott 
Anatole-al és Szonyának feltűnt, hogy Natasa titokban 
hosszasan beszélgetett vele, s egész ebéd alatt még sok
kal izgatottabb volt, mint azelőtt. Mikor hazaérkeztek, 
Natasa volt az, a ki elkezdte Szonyával azt a kimagyará-
zást, a melyre ez bizton számított. 

— Látod, Szonya, te mindenféle badarságot beszél
tél össze róla, — kezdte Natasa szelid hangon, azon a 
hangon, a melyen a gyermekek szoktak beszélni, mikor 
azt akarják, hogy megdicsérjék őket. — Ma tisztába hoz
tunk mindent. 

— Nos hát, hogy' áll a dolog? Mit mondott hát? Na
tasa, úgy örülök, hogy nem haragszol rám. Mondd el, 
mondd el nekem a tiszta igazságot. Mit mondott hát? 

Natasa elgondolkozott. 
— Oh, Szonya, ha te úgy ösmernéd őt, mint én! Azt 

mondta . . . Megkérdezte tőlem, mennyire vagyok le
kötve Bolkonszkijnak. Nagyon megörült, mikor meghal
lotta, hogy egyedül csak tőlem függ, hogy őt kikosa
razzam. 

Szonya szomorúan felsóhajtott. 
— De hiszen nem kosaraztad ki Bolkonszkijt? — 

jegyezte meg. 
— Lehet, hogy már igenis kikosaraztam! Lehet, 

hogy Bolkonszkij-val már vége mindennek. Mért tartasz 
te engem olyan rossznak? 

— Én nem tartalak semmilyennek, csak nem értem, 
hogy . . . 

16* 
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— Várj, Szonya, tüstént megértesz mindent. Meg- < 

látod, hogy milyen ember ö. Ne gondolj rosszat rólam, 
sem ő róla. 

— Én senkiről se gondolok rosszat: én mindenkit 
szeretek és mindenkit sajnálok. Hát mit csináljak? 

Szonya nem ment bele abba a gyöngéd hangba, 
a melyen Natasa beszélt vele. Minél ellágyultabb és ke
resettebb volt Natasa arczkifejezése, annál komolyabbá 
és szigorúbbá lett a Szonyáé. 

— Natasa, — mondotta, — te arra kértél, 
hogy ne beszéljek veled erről, nem is beszéltem, de most 
te kezdted. Natasa, én nem hiszek neki. Miért ez a tit
kolózás? 

— Már megint, megint! — vágott közbe Natasa. 
— Natasa, én féltlek. 
— Ugyan mitől féltesz? 
— Attól féltlek, hogy tönkreteszed magadat, — 

mondotta Szonya elszántan, de maga is megszeppent at
tól, a mit mondott. 

Megint kaján kifejezés ült ki Natasa arczára. 
— Hát jó, tönkreteszem, igen, még pedig mielőbb 

tönkreteszem magam. Ez nem a te dolgod. Nem a te 
bajod lesz, hanem az enyém. Hagyj el, hagyj el. 
Gyűlöllek. 

— Natasa! — kiáltott föl Szonya rémülten. 
— Gyűlöllek, gyűlöllek! S örök időkre ellenségem 

vagy! 
Natasa kiszaladt a szobából. 
Natasa nem beszélt többet Szonyával és kerülte őt. 

Az izgatottság és a bűntudat egyforma kifejezé
sével járt-kelt a szobákban s minduntalan belekaport 
valamibe, de hamarosan ott hagyott mindent. 

Bármennyire nehezére esett is ez Szonyának, azért 
le nem vette róla a szemeit, s állandóan szemmel tar
totta a barátnőjét. 

A gróf visszaérkezésére kitűzött nap előtt való na
pon Szonya észrevette, hogy Natasa egész délelőtt ott 
ült a fogadó-szoba ablakában, mintha várt volna valamit, 
s hogy valami jelt is adott egy arramenő katonatisztnek, 
a kit Szonya Anatole-nak nézett. 
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Szonya most még éberejjben kezdett ügyelni a ba
rátnőiére, és észrevette, hogy Natasa egész ebéd alatt 
és egész este valami furcsa és természetellenes állapot
ban volt (nem találó feleteket adott a hozzá intézett 
kérdésekre, minduntalan belekezdett egy-egy mondatba, 
melyet azonban félbehagyott és mindenen csak nevetett). 

. Tea után Szonya látta, a mint egy szobaleány sze
pegve várta Natasát a szobája ajtajában. Eleresztette 
őt maga mellett, s az ajtónál hallgatózva megtudta, hogy 
megint levelet hoztak neki. 

És egyszeriben világossá lett Szonya előtt, hogy 
Natasának valami szörnyű terve van ma estére. Szonya 
kopogott az ajtón. Natasa nem eresztette be. 

„Meg fog szökni vele!" — gondolta Szonya. „Min
denre képes. Ma valami roppant szánalmas és elszánt 
kifejezés ült az arczán. Sírva fakadt, mikor apuskától 
elbúcsúzott", — jutott eszébe Szonyának. „Igen, igen, 
egész biztos, hogy megszökik vele, — de hát mittévő 
legyek?" — gondolta Szonya és sorra eszébe jutottak 
azok a jelek, melyek arra mutattak, hogy Natasának 
csakugyan valami szörnyű szándéka volt mára. „A gróf 
nincs itt. Mittévő legyek? Írjak Kuraginnak és magya
rázatot kérjek tőle? De ki kényszerítheti rá, hogy felel
jen? Írjak Pierre-nek, a mint Andrej herczeg kívánta, 
arra az esetre, ha valami baj adná elő magát? . . . De 
az is lehet, hogy már csakugyan lemondott Bolkonszkij-
nak (tegnap küldött egy levelet Marja herczegnőnek). 
Óh, mért is nincs itt a papa." 

Az, hogy Dmitrijevna Marjának szóljon, a ki olyan 
bizalommal volt Natasa iránt, rettenetesnek látszott 
előtte. 

„Akár így, akár úgy", — gondolta Szonya, a mint 
ott a sötét folyosón állott, „de most vagy soha, elérke
zett az ideje annak, hogy megmutassam, hogy nem fe
ledkeztem meg a családja jótéteményeiről és szeretem 
Nikolenykát. Nem, és ha három éjszaka nem alszom 
is, de el nem mozdulok erről a folyosóról, s ha kell, erő
szakkal tartom őt vissza, de nem engedem, hogy szé
gyent hozzon a családjára", — gondolta. 
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XVI. 

Anatole nemrég átköltözött Dolochovhoz. Dolo
chov már napok óta törte a fejét Rosztova megszök-
tetésének a tervén, melyet aznap este akartak végre
hajtani, a mikor Szonya Natasa ajtajánál hallgatózott, és 
föltette magában, hogy megmenti öt. Natasa úgy igérte, 
hogy este tíz órakor a hátsó kapun megy ki Kuragin-
hoz. Az volt a terv, hogy Kuragin felülteti őt egy troj
kára és elviszi egy Moszkvától hatvan versztnyire lévő 
Kamenyka nevü helységbe, a hol már várja őket egy 
lefokozott pap, a ki majd összeadja őket. Kamenykában 
már készen áll az előfogat, a melyen kimennek a varsói 
útra, onnan pedig postakocsin folytatják az útjukat kül
földre. 

Anatolenak meg volt az útlevele, meg volt a szabad
ságlevele s ezenkívül tízezer rúblt vitt magával a nő
vérétől, tízezerét pedig Dolochov közvetítésével vett föl 
valahol. 

A.két tanú, Hvosztikov, egy volt írnok, a kit a 
játéknál használt föl Dolochov és Makarin, egy kiszolgált 
huszár, egy jólelkű, de gyöngejellemű ember, a ki ha
tártalan szeretettel viseltetett Kuragin iránt, — az első 
szobában ültek és teáztak. 

Dolochov nagy dolgozó-szobájában, a mely a pad
lótól a padmalyig tele volt perzsa szőnyegekkel, medve
bőrökkel és fegyverekkel, kurta úti kabátban és csizmá
val a lábán, ott ült Dolochov a nyitott íróasztalfiók előtt, 
a melyben számadások és bankó-kötegek hevertek sza
naszét. Anatole kigombolt egyenruhában, abból a szobá
ból, a melyben a tanúk ültek, a dolgozó-szobán keresz
tül bement a hátulsó szobába, a hol az ö franczia inasa 
a többiekkel együtt csomagolt. Dolochov pénzt olvasott 
és jegyzeteket csinált. 

— Nos, — szólalt meg, — Hvosztikovnak két eze
rét kell adni. 

— Hát adj neki, — hagyta jóvá Anatole. 
_ Makarka (így hívták Makarin-t) ez tűzön-vízen 

keresztül megy érted ingyen is. Így aztán kész a szám-
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adás, — mondotta Dolochov és odamutatott neki egy 
papírszeletet. — Rendben van? 

— No persze, hogy rendj»en, — szólott Anatole, a 
ki nyilván rá se hederített Dolochovra, s csak állandó 
mosolylyal az arczán bámult maga elé. 

Dolochov belökte az asztalfiókot és gúnyos mosoly
lyal nézett Anatolera. 

— Tudod-e, mit mondok neked, hadd abba az egé
szet; még nem késő! — mondotta. 

— Bolond, — szólott Anatole. — Ne beszélj badar
ságokat. Ha tudnád . . . Tudja a manó, mi is ez! 

— Igazán mondom, hadd el, — szólott Dolochov. 
— Komolyan mondom. Nem tréfa dolog ám ez, a mibe 
belefogtál!? 

— No, tessék, már megint ugratsz? Menj a pokolba! 
H m . . . — rivallt rá Anatole s összeránczolta a homlokát. 
— Igazán, nem vagyok most hangolva a te hóbortos tré
fáidra. — S kiment a szobából. 

Dolochov megvetően és kicsinylő mosolylyal né
zett utána. 

— Megállj, — kiáltott Anatole után, — én nem tré
fálok, komolyan beszélek, gyere csak ide, gyere. 

Anatole megint visszajött a szobába és iparkodván 
minden figyelmét összeszedni, ránézett Dolochovra, 
szemlátomást, szinte önkéntelenül engedelmeskedvén 
neki. 

— Ide hallgass ám most, mert utolszor mondom, a 
mit mondok. Mi okom volna veled tréfálni? Talán utadba 
álltam? Ki rendezett el mindent, ki talált papot, ki gon
doskodott útlevélről, ki szerzett pénzt? Mindezt én cse
lekedtem. 

— No, ezt köszönöm is neked. Azt hiszed, nem le
szek hálás érte? — Anatole felsóhajtott és megölelte 
Dolochovot. 

— Én a kezedre jártam, de azért mégis köteles
ségem, hogy az igazat megmondjam: veszedelmes, 
és ha iól vesszük, ostoba dolog ám az egész. Mond
juk, hogy megszökteted, jól van. Azt hiszed tán, hogy 
ennyiben marad a dolog? Ki fog sülni, hogy már nős 
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vagy. És akkor aztán főbenjáró pert akasztanak a nya
kadba . . . 

— Eh! Ostobaság, badarság! — szólalt meg Ana
tole s megint összeránczolta a homlokát. — Hiszen el
magyaráztam már neked. Hm? — És Anatole az okos
kodások iránt való amaz előszeretettel, mely a korlátolt ' 
emberek sajátja, ismételte előtte azt, a mit már legalább 
százszor elmondott volt neki. — Hiszen megmagyaráz
tam már neked, hogy mire lyukadtam ki: ha ez a há
zasság érvénytelen, — mondotta behajtván az ujját, — 
akkor nem felelek érte; ha pedig érvényes, akkor se baj: 
külföldön ezt úgy sem fogja tudni senki, igaz-e? Így 
hát csak hallgass, hallgass, hallgass . . . 

— Még egyszer mondom, hadd el! Csak lekötöd 
magadat . . . 

— Menj a pokolba, — mondotta Anatole s a hajá
hoz kapva kiment a másik szobába, de legott vissza is 
jött s Dolochov mellett a lábait maga alá szedve, leült 
egy karosszékbe. — Manó tudja, mi ez! Hm? Tapintsd 
csak meg, hogy' kalapál. — Fogta Dolochov kezét és 
odaillesztette a szívéhez. — Micsoda lábacskák, pajtás, 
micsoda tekintet! Istennő! — tette hozzá francziául. — 
Hm? 

Dolochov hidegen mosolyogva s szép, hunczut sze
meit villogtatva nézett rá, s nyilván még mulatni akart 
egy cseppet rajta. 

— Nos és ha elfogy a pénz, mi lesz akkor? 
— Akkor mi lesz? Hm? — ismételte Anatole s a 

legőszintébben belátta, hogy erre a kérdésre nem volt 
elkészülve. — Mi lesz akkor! Azt már magam se tudom, 
mi lesz . . . Eh, de ne beszéljünk badarságokat! Ráné
zett az órájára. — Ideje mennünk! 

Anatole bement a hátulsó szobába. 
— Nos, meglesztek-e már? Mit mamlaszkodtok 

ott, — kiáltott az inasokra. 
Dolochov összeszedte a pénzt, odakiáltott egy inas

nak, hogy rakjon fel az útra enni és innivalót, s bement 
abba a szobába, a melyben Hvosztikov és Makarin üldö
géltek. 

Anatole a dolgozó-szobában a kezére hajtott fejjel 
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ült a pamlagon, mélázva mosolygott s gyöngéden sutto
gott valamit magában. 

— Gyere, egyél valamit. Igyál! — kiáltott át Do
lochov a másik szobából. 

— Nem kell! — felelt Anatole még egyre moso
lyogva. 

— Gyere már, Balaga is megjött. 
Anatole fölkelt és bement az ebédlőbe. Balaga egy 

közismert trojka-kocsis volt, a ki már hat esztendeje is
merte Dolochovot és Anatolet, a kiknek azóta állandóan 
a szolgálatában állott. Mikor Anatole ezrede Tverben ál
lomásozott, Balaga nem egyszer este elindult vele Tver-
ből, hajnalra bevitte őt Moszkvába, s másnap éjjel me
gint visszavitte. Nem egyszer megmentette Dolochovot 
üldözői elől, nem egyszer hordozta őket szanaszét a vá
rosban czigányokkal és hölgyikékkel, mint a hogy' ö 
hívta őket. Nem egyszer gázolt el Moszkvában az ő ki
rándulásaik alkalmával embereket és kocsikat, s a gaz
dái, mint a hogy' őket hívta, mindig kihúzták őt a csá
vából. Nem egy lovat hajszolt agyon az ö szolgálatuk
ban. Nem egyszer kapott verést tőlük, nem egyszer le
itatták pezsgővel és Madeirával, melyet nagyon sze
retett s nem egy olyan csint tudott mindegyikükről, a 
melylyel más ember fia már rég Szibériába került volna. 
Duhajkodásaik alkalmával nem egyszer behívták őt ma
gukhoz, jól megtánczoltatták czigánymuzsika mellett és 
nem egy ezer rúbl ment keresztül a kezén. Az ő szol
gálatukban évente legalább húszszor tette koczkára az 
életét, meg a bőrét, s több lovat hajszolt agyon alattuk, 
mint a mennyi pénzt kapott tőlük. De azért szerette őket, 
szerette azt az eszeveszett rohanást, óránkint tizennyolcz 
versztjével, szeretett kocsikat felfordítani, embereket el
gázolni, és hanyatt-homlok vágtatni keresztül-kasul 
Moszkva utczáin. Szerette hallani a háta mögött a ré
szeg hangok vad ordítását: „gyerünk, gyerünk!", a mi
kor pedig már teljes lehetetlenség volt veszettebbül vág
tatni, szeretett végigvágni egy-egy parasztnak a nya
kán, a ki az esze nélkül iparkodott kitérni előle. „Izről-
ízre urak!" — gondolta magában. 

Anatole és Dolochov is szerették Balagát, mert mes-
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tere volt a hajtásnak, s mert ő is azt szerette, a mit ők. 
Másoktól Balaga egy kétórás menetért huszonöt rúblt 
is kivasalt, s másckkal csak nagy ritkán ment maga, in
kább a legényeit küldte velük. De az ő gazdáival, mint 
a hogy' őket hívta, mindig maga ment el, és soha sem
mit se kért tőlük a fáradságáért. Csak mikor megtudta a 
komornyiktól, hogy van pénzük, minden pár hónapban 
egyszer, jó korán beállított hozzájuk reggel, és mély 
hajlongások közt kérte, hogy rántsák ki a bajból. A gaz
dái mindig leültették. 

— Már bocsásson meg, batyuska, Ivánovics Fedor, 
vagy kegyelmes uram, — mondotta. — Teljesen meg-
lovatlanodtam, adjanak, a mennyit lehet, hogy elnéz
hessek a vásárra. 

És Anatole és Dolochov, ha éppen pénznél voltak, 
egy, sőt kétezer rúblt is kiszúrtak neki. 

Balaga hirtelenszőke, piros arczú és feltűnően piros 
és vastagnyakú, zömök termetű, pisze orrú, kurtasza-
kállú és csillogó, apró szemű, vagy huszonhét esztendős 
parasztember volt. A bekecse fölött selyemmel bélelt, 
finorfi, kék kaftánt viselt. 

Még az előszobában keresztet vetett magára, s 
odament Dolochovhoz, s odanyújtotta neki nem éppen 
nagy, fekete kezét. 

— Adj' Isten, Ivánovics Fedor! — mondotta s meg
hajtotta magát. 

— Fogadj Isten, pajtás. No lám, ő is megérkezett. 
— Adjon Isten, kegyelmes uram, — szólt oda a 

belépő Anatole-nak, s neki is kezet nyújtott. 
— Azt mondom néked, Balaga, — úgymond Anatole 

s a vállára tette a kezét, — szeretsz-e engem vagy sem? 
Hm? Aztán kitégy ám ma magadért . . . Milyen lova
kon jöttél? Hm? 

— A mint a küldöncz kívánta, a magukén, a fene
vadakon, — felelt Balaga. 

— Ide hallgass, Balaga! Pusztuljon el bár mind a 
három, de három óra alatt ottlegyünk ám. Hm? 

— Ha elpusztulnak, hogy' megyünk akkor? —kér
dezte Balaga hunyorgatva. 
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— No, no, szétverem a pofádat, ne mókázz itt ne
kem! — kiáltott föl egyszerre Anatole szemeit kidül
lesztve. 

— Hát ugyan ki mókázik, — felelt a jamscsik mo
solyogva. — Talán bizony sajnálom a gazdáimtól? Ugy 
vágtatunk, a hogy' csak a lovak birják. 

— Áá! — szólott Anatole. — Ülj le hát no. 
— Mit állsz, ülj le hát, — kiáltott rá Dolochov is. 
— Majd én csak állok, Ivánovics Fedor. 
— Ülj le, ha mondom és igyál, — rivallt rá Anatole 

s egy nagy pohár Madeirát töltött neki. A bor láttára 
fölcsillantak a jamscsik szemei. Az illendőség kedvéért 
először visszautasította, de azután felhörpintette s meg
törölte a száját piros selyemkendőjével, mely ott hevert 
a sapkájában. 

— Mi lesz, kegyelmes uram, mikor megyünk? 
— Nézzük c s a k . . . (Anatole az órájára nézett) 

akár mehetünk is. Siess, Balaga.tHm? Odaérünk? 
— Attól függ, nem jön-e közbe valami, máskülön

ben miért ne érnénk? — felelt Balaga. — Elmentünk mi 
már Tverbe is hét óra alatt. Emlékszik tán még, kegyel
mes uram. 

— Tudod, egyszer karácsonyra eljöttem Tverből, 
— szólott Anatole mosolyogva ezen az emléken és oda
fordult Makarinhoz, a ki áhítatosan meresztette a szemeit 
Kuragin-ra. — Akár hiszed, akár nem, Makarka, de el
állt a lélekzatünk, úgy repültünk. Nekimentünk egy sze
kérnek, sőt kettőt fel is fordítottunk. Hm? 

— Azok voltak aztán a lovak! — folytatta az el
beszélést Balaga. — Akkor fiatal csikókat fogtam be 
lógósnak a világospej mellé, — fordult oda Dolochov-
hoz, — hiszed-e, Iványcs Fedor, hatvan versztet fu
tottak meg azok a fenevadak; alig bírtam szárban tartani 
őket, meggémberedtek a kezeim: erősen fagyott. Le
csaptam a gyeplőszárakat, tartsd magad, kegyelmes 
uram, én meg szinte belefordultam a szánba. Ez már 
több volt a hajszánál, s mégis alig lehetett őket meg
állítani. Három órán át száguldottak, mint az ördögök. 
Csak a bal lógós adta ki a páráját. 



262 TOLSZTOJ 

XVII. 
Anatole kiment a szobából, de pár perez múlva visz-

szatért egy ezüst övvel átkötött bundában, s fején kacz-
kiásan félrecsapott czobolyprémes sapkával, mely pom
pásan illett szép arczához. Belenézett a tükörbe, s ugyan
abban a pose-ban, a melyben a tükör előtt állt, odaál-
lott Dolochov elé, egy pohár borral a kezében. 

— Nos, Fegya, Isten veled, hálás köszönet min
denért, Isten veled, — szólott Anatole. — Fiatalságom 
czimborái, bajtársai . . . — kissé elgondolkozott, — 
Isten veletek, — fordult oda Makarinhoz s a többiekhez. 

Bár valamennyien együtt mentek vele, Anatole nyil
ván valami ünnepélyes és megható jelenetet akart rög
tönözni a czimboráival. Lassú, de érczes hangon be-' 
szélt, s a mellét kidüllesztve, himbálózott az egyik lábán. 

— Fogjatok poharat valamennyien, te is Balaga. 
Nos, czimborák, ifjúságom kedves barátai, dorbézoltunk, 
duhajkodtunk eleget, vígan éltük a világunkat. Hm? Most 
aztán mikor látjuk egymást? Én külföldre megyek! Fiúk, 
hát Isten veletek! A ti egészségtekre iszom! Hurrá! . . . 
— mondotta, s felhajtván a bort, a földhöz vágta a 
poharát. 

— Jó egészséget, — szólott Balaga, a ki szintén 
fölhajtotta a borát és megtörölte a száját. Makarin köny-
nyes szemekkel ölelte meg Anatole-t. 

— Hejh, herczegem, beh fáj megválni tőled, — 
mondotta. 

— Gyerünk! Gyerünk! — kiáltott Anatole. 
Balaga kifelé indult a szobából. 
— Hohó, megállj, — szólott Anatole. — Tedd be 

az ajtót, le kell ülnünk. Így ni. — Betették az ajtót és 
valamennyien leültek. 

— Most pedig előre, fiúk! — kiáltott Anatole és 
fölkelt. 

Inasa odaadta neki a kardját és a tarsolyát, s va
lamennyien kimentek az előszobába. 

— Hát a bunda hol van? — kérdezte Dolochov. — 
Hé, Ignatka! Menj csak Matvjejevna Matronyához s kérd 
el a bundámat, azt a ezobolyprémest. Tudom én iól, 
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hogy' szoktak szökni, — mondotta Dolochov hunyor
gatva. — Rendesen félholtan jönnek ki, úgy, a mint ott
hon ültek; pár percznyi késés s egyszeriben ott terem 
a papa is, a mama is, potyognak a könnyek, s szinte 
meggémberedve . . . vissza a szobába, — te csak dobd 
rá szaporán a bundát s föl vele a szánra. 

Az inas kihozott egy női rókaprémes gallért. 
— Mamlasz, mondtam, hogy a czobolyprémeset. 

Hejh, Matrjóska, a czobolyprémeset, — kiáltott be úgy, 
hogy csak úgy harsogott a hangja a szobákon át. 

Egy ragyogó feketeszemű, sápadt, sovány és szép 
czigánynő került elő, karján a czobo'yprémes bundával, 
az asszonynak kékes fényben csillogott a haja és piros 
nagykendő volt a vállára vetve. » 

— Én ugyan nem sajnálom, itt van, vidd el, — 
mondotta, nyilván megszeppenvén a gazdájától, pedig 
fájt a szíve a bunda után. 

Dolochov nem felelt neki, fogta a bundát, rádobta 
Matrjósára és beleburkolta. 

— Így ni, — mondotta Dolochov. — Aztán meg így 
ni, — tette hozzá, s felhajtotta a gallérját a nyaka körül, 
csak az arczánál hagyván egy kis nyilast. — Azután 
meg így ni, látod! — és odahúzta Anatole fejét a gallér 
elején maradt nyilashoz, a melyen keresztül Matrjosa de
rült mosolya látszott. 

— No, Isten veled, Matrjosa, — szólott Anatole és 
megcsókolta. — Hejh, vége az én léháskodásomnak is. 
Köszöntsd a nevemben Sztyoskát. Isten veled! Isten 
veled, Matrjosa; kívánj te is szerencsét nekem. 

— Ám adjon hát az Isten szerencsét és boldogságot, 
herczeg, — mondotta Matrjosa az ő czigányos kiejtésével. 

Két trojka állott a kapuban; két derék jamscsik tar
totta kézben őket. Balaga felült az elsőre, s magasra 
emelt könyökkel, lassan elrendezte a gyeplőszárakat. 
Anatole és Dolochov odaültek mögé. Makarin, Hvoszti-
kov és az inas a második trojkán foglaltak helyet. 

— Készen vagyunk? — kérdezte Balaga. Gyerünk! 
— kiáltott föl, rácsavarta a gyeplőszárakat a keze fejére, 
s eszeveszetten siklott végig a trojka a Nikitinszkij 
körúton. 
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— Hóóóó! Hóóóó! . . . — hangzott föl mindunta
lan Balaga és a másik jamscsik harsogó hangja. Az 
Arbatszkaja-téren nekiment a trojka egy kocsinak, mely 
alaposan megrecscsent, szitkok röppentek szanaszét, de 
a trojka csak vágtatott tovább. 

Miután vagy kétszer végighajtott a Podnovinszká-
ján, Bálaga lassította a menetet és visszatérvén, a Szta-
raja Konyusennája sarkán megállította a lovait. 

A másik jamscsik leugrott s a zablájuknál fogva tar
totta a lovakat, Anatole és Dolochov pedig a járdára lép
tek. A kapuhoz érve, Dolochov füttyentett egyet. 
A füttyre megjött a válasz, s nyomban i'tána kiszaladt 
egy szobaleány. 

— Jöjjenek be az udvarra, különben meglátják, tüs
tént itt lesz, — suttogta. 

Dolochov a kapuban maradt. Anatole a szobaleány 
után bement az udvarra, s a sarkon körülfordulva, be
osont a pitvarba. 

Itt Qavrilo, Dmitrijevna Marja kifutó inasa jött Ana
tole elé. 

— Az úrnőmhöz méltóztatik? — szólott az inas mély 
basszus hangon, és elállta az utat az ajtó előtt. 

— Miféle úmödhöz? Ki vagy te voltaképpen? — 
kérdezte Anatole lihegő suttogással. 

— Parancsoljon csak, be kell vezetnem. 
— Kuragin! Vissza, — kiáltott Dolochov. — Árulás, 

vissza! 
Dolochov a kapu mellett, a melynél megállott volt, 

a házmesterrel viaskodott, a ki Anatole után, mikor be
jött, beakarta zárni a kaput. Dolochov, végső erejét 
összeszedve, föltartóztatta a házmestert s megkapván a 
futva menekülő Anatole karját, kituszkolta őt a kapun és 
vele együtt visszafutott a trojkához. 

x v n i . 
Dmitrijevna Marja, a ki meglepte a folyosón a ki

sírt szemű Szonyát, rákényszerítette, hogy mindent 
bevalljon neki. Dmitrijevna Marja elfogván Natasa leve
lét, a levéllel a kezében bement hozzá. 
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— Te gyalázatos, te arczátlan, te, — mondotta neki. 
— Egy szót sem akarok hallani! — Miután elutasította 
magától Natasát, a ki csodálkozó, de száraz szemekkel 
bámult rá, rázárta az ajtót s megparancsolta a házmester
nek, hogy azokat az embereket, a kik ma este jönni fog
nak, eressze be, de ne bocsássa ki, az inasát pedig utasí
totta, hogy vezesse föl őket hozzá, azután leült a fogadó
szobában és várta a szöktetőket. 

Mikor Qavriló bejött Dmitrijevna Marjának jelenteni, 
hogy áz illetők elillantak, összeránczolta a homlokát, föl
kelt és hátravetett kezekkel jó darabig járt föl és alá a 
szobákban, azon tűnődvén, vájjon mittévő legyen. Éjjel 
tizenkét órakor, kitapogatván a zsebében £ kulcsot, oda
ment Natasa szobájához. Szonya zokogva kuporgott a fo
lyosón. „Dmitrijevna Marja, az Istenért, eresszen be 
hozzá!" — mondotta. Dmitrijevna Marja nem felelt sem
mit, kinyitotta az ajtót és bement. „Szégyen, gyalázat, az 
én házamban, ez a gyalázatos leány . . . csak az apját 
sajnálom!" — gondolta Dmitrijevna Marja és iparkodott 
a haragját csillapítani. „Bármily nehezemre essék is, hall
gatok az egész dologról s eltitkolom a gróf előtt". Dmitri
jevna Marja elszánt léptekkel bement a szobába. Natasa 
ott feküdt a pamlagon, kezeivel eltakarta az arczát és 
meg se moczczant. Ugyanabban a helyzetben feküdt, a 
melyben Dmitrijevna M u'a hagyta. 

— Gyönyörű, mondhatom gyönyörű! — szólalt meg 
Dmitrijevna Marja. — Az én házamban találkozót adni a 
szeretőjének! Itt nincs helye alakoskodásnak. Ide hall
gass, mikor beszélek hozzád. — Dmitrijevna Marja meg
érintette a kezével. — Ide hallgass, ha beszélek hoz
zád. Beszennyezted magadat, akár az utolsó utczai leány. 
Majd el is bánnék én te veled, csak az apádat ne sajnál
nám. De nem szólok neki. — Natasa most se változtatta 
meg a helyzetét, de egész testét elkezdte rázni a hangta
lan és görcsös zokogás, mely szinte fojtogatta. Dmitri
jevna Marja hátranézett Szonyára, s odaült a pamlagra 
Natasa mellé. 

— Szerencséje, hogy elszökött előlem, de majd rá
találok én még, — mondotta durva hangon; — hallod-e, 
mit mondok? — Nagy kezét bedugta Natasa orczája alá 
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és odafordította őt magához. Dmitrijevna Marja is, 
Szonya is, elképedtek, mikor Natasa arczát megpillantot
ták. A szemei csillogtak és szárazak voltak, az ajkai össze 
voltak szorítva s az orczái beesettek. 

— Hagyjanak . . . már . . . bánom is én . . . meg
halok . . . — mondotta s haragos erővel kitépte magát 
Dmitrijevna Marja kezei közül s visszafeküdt előbbi hely
zetébe. 

— Natalya! . . . — szólott Dmitrijevna Marja. — 
Én javadat akarom. Maradj csak fekve, maradj, nem 
nyúlok hozzád és ide hallgass . . . Arról nem is beszé
lek, hogy mennyire bűnös vagy. Azt magad is tudod. De 
hát ha holnap megérkezik az apád, vájjon mit mondok 
neki? Hm? 

Natasa teste megint megrándult a zokogástól. 
— ö is megtudja, a bátyád is, a vőlegényed is. 
— Nekem nincsen vőlegényem, kikosaraztam, — ki

áltott föl Natasa. 
— Mindegy, — folytatta Dmitrijevna Marja. — 

Annyi bizonyos, hogy megfogják tudni; azt hiszed tán, 
hogy annyiban hagyják? Itt van az apád, én ösmerem őt 
jól, ha párbajra hívja azt a . . . jó lesz az? Hm? 

— Oh, hagyjanak már békét, miért is avatkoztak 
bele! Miért? Miért? Ki kérte föl erre? — ordított Natasa 
s föltámaszkodván a pamlago.i, dühösen nézett Dmitri
jevna Marjára. 

— De hát mit akarsz? — kiáltott föl Dmitrijevna 
Marja, a ki újra fölfortyant. — Talán bizony zár alatt tar
tottunk? Ki állta útját annak, hogy a házba járjon? Mi 
szükség volt arra, hogy mint valami czigányleányt meg
szöktessen? . . . De tegyük föl, hogy megszöktet, — azt t 

hiszed tán', hogy nem akadtak volna rá? Az apád, a bá-' 
tyád, meg a vőlegényed? Hitvány gazember az a ficzkó, 
az bizony! 

— Jobb, mint maguk közül bárki, — kiáltott Na
tasa föltámaszkodva. — Ha nem zavartak volna meg . . . 
Oh, Istenem, mi lesz ebből! Szonya, miért . . .? Menje
nek, menjenek ki innen! . . . — És olyan kétségbeesetten 
kezdett zokogni, a hogy' az emberek csak olyasmin szok
tak, a minek ők maguk az okai. Dmitrijevna Marja megint 
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el akart kezdeni beszélni; de Natasa felordított: „Menje
nek, menjenek ki, maguk valamennyien gyűlölnek, meg
vetnek engem!" — S ezzel megint ledobta magát a 
pamlagra. 

Dmitrijevna Marja egy ideig még próbálta meg
győzni Natasát és megértetni vele, hogy az egész dolgot 
titokban kell tartani a gróf előtt, hogy senki se fog meg
tudni semmit, ha Natasa rászánja magát arra, hogy 
elfelejt mindent és senki előtt sem árulja el, hogy valami 
történt. Natasa nem felelt. Nem is zokogott már, csak bor
zongás és remegés fogta el. Dmitrijevna Marja párnát tett 
a feje alá, két takarót is tett rá, s maga főzött neki hársfa
teát, de Natasa rá se hederített. 

— Csak hadd aludjak, — mondotta Dmitrijevna 
Marja, mikor a szobából kilépett, azt hivén, hogy alsziij. 
De Natasa nem aludt és sápadt arczczal, tágra nyitott sze
mekkel bámult maga elé. Natasa egész éjjel nem aludt, 
nem sírt, s egyetlen szót se váltott Szonyával, a ki több
ször is fölkelt és odament hozzá. 

Másnap reggelire, mint a hogy' ígérte, Andrejevics 
Ilya gróf visszaérkezett Moszkva melletti birtokáról. Fel
tűnően jókedvű volt: sikerült a vevővel megegyeznie, s 
így semmi se tartóztatta tovább Moszkvában s nem kész
tette arra, hogy a grófnétól továbbra is távol maradjon, 
a ki után már nagyon vágyakozott. Dmitrijevna Marja, 
mikor vele találkozott, elmondta, hogy Natasa az este na
gyon rosszul lett, úgy hogy orvost is hivattak hozzá, de 
most már jobban van. Natasa egész délelőtt nem jött ki a 
szobájából. Remegve, összeszorított ajkakkal, tágra nyi
tott, száraz szemekkel ült az ablak mellett s nyugtalanul 
nézte az utczán járó-kelőket, s egy futó pillantást vetett 
azokra, a kik bejöttek a szobájába. Nyilván hírt várt ő 
róla, s arra számított, hogy vagy maga eljön, vagy leg
alább ír neki. 

Mikor a gróf belépett hozzá, férfias lépteinek a za
jára nyugtalanul megfordult, s az arcza fölvette előbbeni 
hideg, sőt haragos kifejezését. Még csak föl se kelt, hogv 
elébe menjen. 

— Mi lelt, angyalkám, beteg vagy? — kérdezte 
a gróf. 

Tolsz to j : Háború és béke. II. 1 7 
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Natasa nem felelt mindjárt, 
— Igen, beteg, — mondotta végre. 
A gróf aggódó kérdéseire, hogy miért olyan levert, 

s hogy nem történt-e valami a völegéayével, azt felelte, 
hogy nem történt semmi és kérte, hogy ne nyugtalankod
jék. Dmitrijevna Marja megerősítette Natasának azt az 
állítását, hogy nem történt semmi. A gróf az állítólagos 
betegség, a leánya levertsége, Szonya és Dmitrijevna 
Marja zavart ábrázata után ítélve, tisztában volt vele, 
hogy a távolléte alatt mégis csak kellett valaminek tör
ténnie; de olyan borzasztó volt neki a gondolat, hogy 
szeretett leányával esetleg valami szégyenletes dolog 
történt, annyira szerette a maga gondtalan nyugalmát, 
hogy kerülte a további faggatózást, s iparkodott elhitetni 
magával, hogy csakugyan semmi különös se történt és 
csak azon bánkódott, hogy Natasa gyöngélkedése miatt 
megint el kellett halasztania az elutazásukat. 

XIX. 
Pierre attól a naptól fogva, hogy a felesége meg

érkezett Moszkvába, állandóan készült elmenni valahová, 
pusztán csak azért, hogy ne kelljen vele lennie. Kevéssel 
Rosztovék Moszkvába érkezése után, az a mély benyo
más, a melyet Natasa reá tett, arra késztette őt, hogy 
szándékának megvalósítását siettesse. Elutazott hát 
1 vérbe, Alexejevics Joszif özvegyéhez, a ki már rég meg
ígérte, hogy át fogja neki adni az ura iratait. 

Mikor Pierre visszatért Moszkvába, egy levelet ta
lált Dmitrijevna Marjától, a ki arra kérte, hogy egy Bol
konszkij Andrejre és a menyasszonyára vonatkozó na
gyon fontos ügyben látogassa meg őt. Pierre kerülte Na
tasát. Ügy tetszett neki, hogy sokkal erőteljesebb,érzések 
éltek benne iránta, mint a minőket egy feleséges ember
nek a barátja menyasszonya iránt táplálnia szabad. De a 
sors különös szeszélye minduntalan összehozta őket. 

„Mi történhetett? S vájjon mit akarnak tőlem?" — 
tűnődött, miközben öltözködött, hogy Dmitrijevna Marját 
fölkeresse. — „Csak már jönne Andrej herczeg és fele
ségül venné!" — gondolta Pierre útközben Achraszi-
inova felé. 
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A Tvreszkaja-körúton rákiáltott valaki. 
— Pierre! Rég itt vagy már? — kiáltott rá egy is

merős hang. Pierre fölütötte a fejét. Egy kétüléses szán
ban, a melybe két szürke 16 volt beiogva, melyek tele
szórták a szán orrát hóval, megpillantotta Anatolet, elvál
hatatlan barátjával, Makarinnal. Anatole egyenesen ült 
ott, a gavallér katonatisztek klasszikus pose-ában, az állát 
beíetemette hódprémes gallérjába, s kissé félre hajtotta a 
fejét. Piros és üde volt az arcza, fehér tollforgós kalapja 
félre volt csapva, s látni engedte gondosan kikent és hóval 
teleszórt haját. 

„No ez egy valódi bölcs!" — gondolta Pierre, — „a 
pillanatnyi élvezeten kívül nem törődik semmivel, nem 
bántja semmi, s azért mindig jókedvű, mindig nyugodt és 
elégedett. Mit nem adnék, ha olyan tudnék lenni, mint ő!" 
— gondolta Pierre irigykedve. « 

Achraszimova előszobájában az inas, a ki lesegítette 
Pierre kabátját, azt mondta neki, hogy Dmitrijevna Marja 
a hálószobájába kéreti. 

Mikor Pierre a terem ajtaját kinyitotta, ott látta Na
tasát, a ki sovány, sápadt és haragos arczczal ült az ab
lakban. Hátranézett rá, még jobban elkomolyodott s hideg 
méltóság kifejezésével az arczán, kiment. 

— Mi történt? — kérdezte Pierre, mikor Dmitri
jevna Marjához belépett. 

— Szép dolgok történtek. — felelt Dmitrijevna 
Marja: — ötvennyolcz esztendeje, hogy a világon va
gyok, de még nem értem meg ilyen gyalázatot. — És be
csületszavát vévén Pierre-nek, hogy mindarról, a mit hall, 
hallgatni fog, Dmitrijevna Anna elmondta neki, hogy Na
tasa a szülei tudtán kívül kikosarazta a vőlegényét, hogy 
ennek a kikosarazásnak Kuragin Anatole az oka, a kivel 
Pierre felesége hozta őt össze, s a kivel Natasa az apja 
távollétében meg akart szökni, azzal a szándékkal, hogy 
titokban megesküdjék vele. 

Pierre fölrántotta a vállait és tátott szájjal hallgat
ván azt, a mit Dmitrijevna Marja mondott, nem akart 
hinni a füleinek. Hogy Andrej herczeg mátkája, a kit ez 
annyira szeretett, hogy ez az annakelőtte olyan kedves 
Rosztova Natasa, Bolkonszkijért, ezt a már amúgy is 

17* 
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nos, hóbortos Anatolet akarja cserébe (Pierre is ösmerte 
házasságának a titkát), s annyira beleszeressen, hogy 
kész legyen megszökni vele! — ezt Pierre képtelen vob 
nemcsak megérteni, de még csak cl is képzelni. 

Azt a kedves benyomást, melyet szint' gyermekkora 
óta őrzött a lelkében Natasáról, sehogy' se tudta ezzel az 
újabb alávalósággal, butasággal és kegyetlenséggel össze
egyeztetni. Eszébe jutott a felesége. „Egyformák vala
mennyien", — mondotta magában, elgondolván, hogy 
nem ő az egyetlen, a kinek az a sors jutott osztályrészül, 
hogy egy aljas asszonyhoz legyen odalánczolva. De 
azért úgy sajnálta Andrej herczeget, a büszkeségét, hogy 
szinte sírni szeretett volna. És minél inkább sajnálta a ba
rátját, annál nagyobb megvetéssel, sőt undorral gondolt 
arra a Natasára, a ki csak az imént is a hideg méltóság
nak olyan dermesztő kifejezésével ment el mellette. Nem 
tudta, hogy Natasa lelke csordultig tele volt kétségbeesés
sel, szégyennel, megalázkodással, s hogy éppenséggel 
nem tehetett róla, hogy véletlenül éppen olyan hideg mél
tóságot és szigorúságot árult el az arcza. 

— De hát hogy' akartak megesküdni! — szólalt 
meg Pierre, Dmitrijevna Marja szavaira. — Hiszen Ana
tole nem vehette volna őt feleségül, mert már van fe
lesége. 

— Mindig szebb lesz a dolog, — szólott Dmitrijevna 
Marja. — Gyönyörű egy ficzkó. Gyalázatos gazember. 
Natasa meg várja, már második napja, hogy várja. Meg 
kell mondani neki is, hogy legalább ne várja tovább. 

Dmitrijevna Marja, miután Pierre-től Anatole házas
ságának a részleteit megtudta, s miután bősz szitkok kö
zött kiöntötte a haragját, elmondta Pierre-nek, hogy vol
taképpen miért kérette. Dmitrijevna Marja attól félt, 
hogy a gróf, vagy Bolkonszkij, a ki bármely pillanatban 
megérkezhetik, ha az esetet megtudják, a melyet egyéb
iránt szigorúan titokban akart előttük tartani, párbajra 
hívják Kuragint, s azért arra kérte Pierre-t, hogy az ő 
nevében parancsoljon rá a sógorára, hogy takarodjék el 
Moszkvából, és ne merészeljen többé a szeme elé ke
rülni. Pierre csak most ébredt tudatára annak a veszede
lemnek, mely az öreg grófot, Nikolajt és Andrei herczeget 
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fenyegette, s megígérte, hogy a kívánságát teljesíteni 
fogja. Miután röviden és szabatosan elmondta neki az 
óhajtását, Dmitrijevna Marja bevezette őt a fogadó
szobába. 

— Vigyázz, a gróf semmiről se tud ám semmit. Tégy 
úgy te is, mintha semmit se tudnál, — mondotta neki. — 
En meg bemegyek Natasához s megmondom neki, hogy 
hasztalan várja! Ha akarsz, maradj itt ebédre, — kiáltott 
még utána Dmitrijevna Marja. 

Pierre üdvözölte az öreg grófot, a ki zavartnak és 
izgatottnak látszott. Natasa most délelőtt bevallotta neki, 
hogy Bolkonszkijt kikosarazta. 

— Baj, baj, barátocskám, — mondotta Pierre-nek, 
— mindig csak-baj van ezekkel a leányokkal, ha nincs 
mellettük az anyjuk; bánom is már, mint a kutya, hogy 
elhoztam őket. őszintén beszélek önnel. Tán hallotta is 
már, hogy kikosarazta a vőlegényét, a nélkül, hogy bár
kit is megkérdezett volna. Igaz, hogy én ennek a házas
ságnak soha sem örültem valami nagyon. Megengedem, 
hogy Andrej nagyon derék ember, de végre is, az apa 
beleegyezése nélkül alig ha lettek volna boldogok, és 
Natasa amúgy se maradt volna kérő nélkül. De hát mégis 
csak olyan régóta húzódott már a dolog, és aztán az 
apja-anyja tudtán kívül ilyen lépést tenni! Most *%ztán 
beteg, és Isten tudja, mi lesz belőle? Mindig baj, mindig 
baj, ha nincs mellettük az anyjuk . . . — Pierre látta, 
hogy a gróf nagyon le volt verve és megpróbálta másra 
vinni át a szót, de a gróf megint csak visszatért a bá
natára. 

Szonya ünnepélyes arczczal belépett a fogadó
szobába. 

— Natasa nem egészen jól érzi magát; benn van a 
szobájában és szeretné önt látni. Dmitrijevna Marja is ott 
van nála, s kéreti, legyen szíves befáradni hozzá. 

— Persze, ön nagyon jó barátságban van Bolkon-
szkijval; alkalmasint közölni akar valamit önnel, — mon
dotta a gróf. — Öh Istenem! Istenem! Milyen szépen 
ment minden! — És a halántékaihoz simuló gyér hajához 
kapva, kiment a szobából. 

Dmitrijevna Marja elmondta Natasának, hogy Ana-
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tole-nak már van felesége. Natasa ezt nem akarta elhinni 
neki és Pierre saját szájából akarta hallani. Szonya meg 
is mondta ezt Pierrenek, miközben a folyosón végig kí
sérte Natasa szobájához. 

Natasa komoran és sápadtan ült Dmitrijevna Marja 
mellett, s Pierre-t már az ajtóban lázasan csillogó és kérdő 
pillantása fogadta. Natasa el se mosolyodott, még csak 
nem is bólintott felé; csak merően bámult rá, s ez a tekin
tete csak azt látszott fürkészni, vájjon jó barát-e ő, vagy 
csak olyan ellenség, mint a többiek mind, a mikor Ana-
tole-ról van szó? Pierre, a maga személyét illetőleg, nyil
ván nem is létezett most a szemeiben. 

— 0 mindent tud, — mondotta Dmitrijevna Marja 
Pierre-re mutatva és Natasához fordulva. — Ám hadd 
szóljon hát, igazat mondtam-e neked, vagy nem. 

Natasa, mint a hogy' a megsebzett és üldözött vad 
néz a közeledő kutyákra és vadászokra, úgy bámult hol 
az egyikre, hol a másikra. 

— Ilyinicsna Natalya, — kezdte Pierre lesütött 
szemmel s szánalmat érzett iránta, attól a műtéttől pe
dig, a melyet most végeznie kellett, szinte undorodott, 
— az, vájjon ez igaz-e vagy sem, önre nézve teljesen 
közömbös lehet, mert . . . 

— Tehát nem igaz, hogy nős? 
— De igaz. 
— És már régóta nős? — kérdezte Natasa. — Be

csületszavára? 
Pierre becsületszavát adta. 
— Itt van még? — kérdezte szaporán. 
— Igen, csak az imént találkoztam vele. 
Nyilván nem volt ereje beszélni, s így csak egy kéz

mozdulattal jelezte, hogy hagyják magára. 
XX. 

Pierre nem maradt ott ebédre^ hanem azonnal ki
ment és eltávozott. Bejárta az egész'várost, hogy Kúrá
éin Anatole-t felkutassa, a kire ha csak rá is gondolt, min
den csepp vére a szívébe szökött, s alig tudott lélekzethez 
jutni. A czigányoknál, Komoneno-nál nem találta. Pierre 
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elment a clubba. Itt a rendes kerékvágásban folyt min
den: a vendégek, a kik ebédelni jöttek, csoportokba ve
rődve ültek szanaszét, üdvözölték Pierre-t s a városi új
donságokról beszélgettek. A clubbeli szolga, miután őt üd
vözölte, ismervén a társaságát és a szokásait, jelentette, 
hogy a kis ebédlőben van számára hely föntartva, hogy 
Zacharycs Mihail herczeg a könyvtárszobában van, 
Timofejevics Pávely pedig még nem jött el. Az ismerő
sök egyike, az időjárásról folytatott beszélgetés közben, 
megkérdezte Pierre-től, hallott-e valamit Rosztovának 
Kuragin által történt megszöktetéséről, a melyről szél-
tében-hosszában beszélnek városszerte; vájjon igaz-e? 
Pierre elmosolyodott s azt mondta, hogy badarság az 
egész, mert éppen most jön Rosztovéktól. Mindenkitől 
Anatole után tudakozódott; az egyik azt mondta, hogy 
még nem volt ott, a másik meg, hogy el fog jönni ebédre. 
Pierre-nek szinte furcsa volt az embereknek ezt az egy
kedvű és nyugodt tömegét látni, melynek sejtelme se 
volt arról, a mi az ő' lelkében most végbement. Egy da
rabig föl és alá járt a teremben, megvárta, míg vala
mennyien összeverődtek, de Anatole nem lévén köztük, 
a nélkül, hogy ebédelt volna, hazament. 

Anatole, a kit keresett, aznap Dolochovnál ebédelt, 
s arról tanácskozott vele, hogy' lehetne az elrontott dol
got helyreütni. Föltétlenül szükségesnek látszott előtte, 
hogy Rosztovával találkozzék. Este elment a húgához, 
hogy megbeszélje, hogy' lehetne ezt a találkozást nyélbe 
ütni. Mikor Pierre, a ki tűvé tette volt utána egész Mosz
kvát, hazaért, a komornyikja jelentette neki, hogy Va-
szilyevics Anatole a grófnénál van. A grófné fogadó-sz*-
bája zsúfolva volt vendégekkel. 

Pierre, a nélkül, hogy üdvözölte volna a feleségét, 
a kit pedig a megérkezés óta még nem látott (ebben a 
pillanatban gyűlöletesebb volt előtte, mint valaha), be
ment a fogadó-szobába, s megpillantván Anatole-t, oda
ment hozzá. 

— óh, Pierre, — szólott a grófné, s odament hozzá. 
— Nem is tudod tán, milyen helyzetben van a mi Ana-
tole-unk. . . — Elhallgatott, mert az ura mélyen lehor-
gasztott fején, szikrázó szemeiben, és elszánt lépteiben 
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fölismerte a vadságnak és az erőnek azt a kifejezését, a 
melyet jól ismert, és Dolochovval való párbaja után köz
vetlenül is tapasztalt. 

— A hol ön van — ott feslettség és gonoszság jár 
a nyomában, — mondotta Pierre a feleségének. — Ana
tole, gyerünk csak, beszédem van önnel, — szólt oda 
neki francziául. 

Anatole rápillantott a húgára, engedelmesen fölkelt, 
s készségesen követte Pierre-t. 

Pierre megfogta a kezét, odarántotta öt magához 
és kiment a szobából. 

— Ha merészkedik az én fogadó-szobámban, — 
szólott Elen suttogva; de Pierre a nélkül, hogy felelt 
volna, kiment. 

Anatole szokott délczeg járásával ment utána. De 
az arcza nyugtalanságot árult el. f 

Pierre, mikor belépett a szobájába, betette maga 
után az ajtót, s Anatole-hoz fordult, de nem nézett rá. 

— Ón házasságot igért Rosztova grófnőnek? Meg 
akarta szöktetni? 

— Kedvesem. — ielelt Anatole francziául (az egész 
társalgás ezen a nyelven folyt) — nem érzem magamat 
kötelesnek arra, hogy ilyen hangon hozzám intézett kér
désekre feleljek. 

Pierre arcza, mely eddig is sápadt volt, szinte el
torzult a dühtől. Hatalmas kezével megragadta Anatole 
egyenruhájának a gallérját, s addig rázta, a míg csak ki 
nem ült Anatole arczára a rémület kifejezése. 

— Ha egyszer azt mondom, hogy beszédem van 
önnel . . . — ismételte Pierre. 

— No ez mégis csak ostoba dolog. Hm? — mon
dotta Anatole, s egy gomb akadt a kezébe, mely posztós
tól együtt leszakadt a gallérjáról. 

— ön nyomorult gazember, s igazán nem tudom 
mi tart vissza attól a gyönyörűségtől, hogy összezúzzam 
a koponyáját, ezzel ni, — mondotta Pierre, a ki azért fe
jezte ki ilyen mesterkélten magát, mert francziául beszélt. 
Fölkapott egy jókora levélnehezéket, fenyegetőleg föl
emelte, de legott visszatette a helyére. 

— Megígérte neki. hogy feleségül veszi? 
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— £n, én, é n . . . eszembe se volt: egyébiránt én 
soha senkinek sem ígértem házasságot, mert . . . 

Pierre közbevágott. 
— Vannak tőle levelei? Vannak-e levelei? — ismé

telte Pierre és közelebb lépett Anatole-hoz. 
Anatole rápillantott és legott bedugta a kezét a zse

bébe és elővette a tárczáját. 
Pierre elvette tőle a levelet, melyet felé nyújtott, 

és félrelökvén egy asztalt, mely az útjában állott, végig 
vetette magát a pamlagon. 

— Sohse' féljen, én nem fogom önt bántani, — szó
lott Pierre válaszul Anatole-nak egy félénk mozdulatára. 
— Levelek.— egy, — mondotta Pierre, mintha csak va
lami leczkét ismételt volna magában. — Másodszor pe
dig, — folytatta pillanatnyi hallgatás után, miközben me
gint fölkelt és elkezdett föl és alá járni, — önnek holnap 
el kell hagynia Moszkvát. 

— De hát hogy' mehessek el . . . 
— Harmadszor, — folytatta Pierre rá se hederítvén, 

— soha egy árva szót se szabad szólnia arról, a mi ön és 
a grófnő közt volt. Ezt ugyan, tudom, hogy nem tiltha
tom meg önnek, de ha még egy szikrája a lelkiismeret
nek megmaradt önben . . . — Pierre néhányszor föl és 
alá ment a szobában. Anatole szótlanul és komoran ült 
az asztalnál s az ajkát harapdálta. 

— Az lehetetlen, hogy ön végre is ne értse meg, 
hogy az ön élvezetén kívül van még más embereknek 
a boldogságuk és a nyugalmuk is, és hogy ön egy-egy 
egész életet tesz tönkre pusztán csak azért, mert a maga 
élvezetét hajszolja. Mulasson az olyan nőkkel, mint az 
én feleségem, ehhez teljes joga van, ezek legalább tud
ják, hogy mit akar tőlük. Az ilyenek a feslettség ugyan
olyan tapasztalatával vannak fölfegyverkezve ön ellen: 
de házasságot igérni egy leánynak. . . elámítani. . . meg
szöktetni . . . Hogy' nem látja be, hogy ez épp olyan alá
valóság, mint egy aggastyánt vagy egy csecsemőt bán
talmazni! . . . 

Pierre elhallgatott s most már nem haragos, hanem 
kérdő pillantással nézett Anatole-ra. 

— Azt én már nem tudom. Hm? — mondotta Ana-
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tőle, a ki épp olyan mértékben kezdte magát összeszedni, 
a mily mértékben Pierre a haragját leküzdötte. — Ezt 
én nem tudom és nem is akarom tudni, — ismételte, a 
nélkül, hogy Pierre-re nézett volna, miközben megrez
dült az álla, — de ön olyan szavakat vágott oda nekem, 
mint: aljas, és több efféle, a melyeket én, mint tisztessé
ges ember, senkinek meg nem engedhetek. 

Pierre csodálkozva nézett rá, képtelen lévén meg
érteni, vájjon mit akarhat. 

— Bár négyszemközt történt az egész, — folytatta 
Anatole, — még se mulaszthatom el . . . 

— Mi az, talán bizony elégtételt akar? — kérdezte 
Pierre gúnyosan. 

— Legalább is visszavonhatná ezeket a szavait. 
Hm? Ha azt akarja, hogy a kívánságát teljesítsem. Hm? 

— Visszavonom, vissza, — szólott Pierre, — és ké
rem, bocsásson meg. — pierre önkéntelenül rápillantott 
arra a leszakadt gombra. — Még pénzt is adhatok, ha 
kell, az útra. — Anatole elmosolyodott. 

A félénk és aljas mosolynak ez a kifejezése, melyet 
a feleségéről már ismert, megint kihozta a sodrából 
Pierre-t. 

— Oh, micsoda aljas és szívtelen fajta! — mon
dotta és kiment a szobából. 

Anatole másnap elutazott Pétervárra. 

XXI. 

Pierre elment Dmitrijevna Marjához, hogy közölje 
vele, hogy eljárt a megbízatásában, s hogy Kuragin el
hagyja Moszkvát. Rémület és izgatottság uralkodott az 
egész házban. Natasa súlyos beteg volt, és, mint Dmitri
jevna Marja szoros titok pecsétje alatt megsúgta neki, 
még ugyanakkor éjjel, a mikor fölfedezték előtte, hogy 
Anatole nős, arzénikummal megmérgezte magát, melyhez 
titokban jutott hozzá. Miután egy keveset lenyelt belőle, 
úgy megijedt, hogy felköltötte Szonyát és bevallotta 
neki. Még idejekorán ellenmérget adtak be neki, úgy, 
hogy most már minden veszedelmen túl van; de azért 
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még annyira gyönge, hogy gondolni se lehet az eluta
zásra, és így elküldtek a gróínéért. Pierre találkozott a 
gróffal, a ki egészen elvesztette a fejét és Szonyával, a ki 
szinte agyonsírta magát, de Natasát nem láthatta. 

Pierre aznap a clubban ebédelt, s mindenfelől csak 
arról a szöktetési kísérletről hallván, a melynek Rosz
tova majdnem áldozatul esett, mindent elkövetett, hogy 
ezt a szóbeszédet megdöntse, s mindenkit biztosított 
róla, hogy semmi egyéb nem történt, mint az, hogy a 
sógora megkérte Rosztova kezét, de kosarat kapott. 
Pierre úgy érezte, hogy kötelessége az egész dolgot 
titokban tartani, és* Rosztovék jó hírét visszaállítani. 

Remegve várta Andrej herczeg visszaérkezését, és 
naponta elment az öreg herczeghez tudakozódni utána. 

Andrejevics Nikolaj herczeg, m-elle Bourienne út
ján mind ismerte a városban szájról-szájra járó híreket, 
s azt a Marja herczegnőhöz intézett levelet is olvasta, a 
melyben Natasa a vőlegényét kikosarazta. A szokottnál 
jobb kedvűnek látszott és türelmetlenül várta vissza 
a fiát. 

Néhány nappal Anatole elutazása után Pierre leve
let kapott Andrej herczegtől, a ki értesítette őt a meg
érkezéséről, s kérte, hogy menjen el hozzá. 

Andrej herczeg, a mint Moszkvába érkezett, mind
járt az első pillanatban megkapta az apjától Natasának 
Marja herczegnőhöz intézett levelét, a melyben öt kikosa
razta (ezt a levelet m-elle Bourienne csente el Marja 
herczegnötől és adta át a herczegnek), úgy szintén hal
lotta tőle, természetesen túlzásokkal, Natasa szöktetésé-
nek egész históriáját. 

Andrej herczeg este érkezett meg, Pierre pedig 
másnap reggel ment el hozzá. Pierre arra számított, hogy 
Andrej herczeget körülbelül olyan állapotban fogja ta
lálni, a minőben Natasa volt, s azért nagyon csodálkozott, 
mikor a fogadó-szobába lépve, a dolgozó-szobából kihal
lotta Andrej herczeg éles hangját, a ki élénken beszélt 
valami pétervári botrányról. Az öreg herczeg és még egy 
harmadik személy hangja olykor-olykor félbeszakították 
őt. Marja herczegnő elébe ment Pierre-nek. Felsóhaj
tott, szemeivel az ajtóra mutatva, a mely mögött Andrej 
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herczeg volt, nyilván ezzel akarván kifejezést adni a bá
natában való részvételének, de Pierre látta Marja her
czegnő arczán, hogy úgy annak, a mi történt, mint annak 
is, a hogy' Andrej herczeg a menyasszonya hitszegéséről 
szóló hírt fogadta, csak örült. 

— Azt mondta, hogy el volt készülve erre, — mon
dotta a herczegnő. — Tudom, hogy a büszkesége nem en
gedi meg, hogy az érzelmeit elárulja, de azért sokkal, de 
sokkal könnyebben veszi a dolgot, mint a hogy' én vár
tam. Nyilván így kellett hát lenni . . . 

— De hát csakugyan mindennek vége? — kérdezte 
Pierre. 

Marja herczegnő csodálkozva nézett rá. Nem ér
tette, hogy' is lehet ilyet kérdezni. Pierre belépett a dol
gozó-szobába. Szemlátomást gyógyultan, de nagyon 
megváltozva, s egy új ránczczal a szemöldökei közt, állt 
ott Andrej herczeg polgári ruhában, az apja és Mes-
cserszkij herczeg előtt, s erélyes taglejtések közt, heve
sen vitatkozott velük. 

Szperanszkijról volt szó, a kinek hirtelen száműze
téséről és állítólagos árulásáról csak most értesültek 
Moszkvában. 

— Most mindazok elítélik és vádolják öt (Szperan-
szkijt), a kik egy hónappal ezelőtt még lelkesedtek érte, 
— mondotta Andrej herczeg, — és a kik nem voltak ké
pesek az ő czéljait megérteni. Egy kegyvesztett ember 
fölött pálczát törni, és másnak összes hibáit rátolni, na
gyon könnyű; én pedig azt mondom, hogy ha történt va
lami jó a mostani kormányzat alatt, úgy az egyedül és ki
zárólag az ő révén történt . . . — Mikor Pierre-t meg
látta, elhallgatott. Megrándult az arcza s valami kellemet
len kifejezés ült ki rá. — S az utókor majd igazságot 
szolgáltat neki, — fejezte be és legott odafordult Pier-
rehez. 

— Nos, hát hogy' vagy? Még mindig hízol, — mon
dotta élénken, de az az új ráncz még mélyebbre vésődött 
a homlokán. — A mint látod, én is egészséges vagyok, — 
felelt Pierre-nek egy kérdésére és elmosolyodott. Pierre 
előtt tisztán állott, hogy ez a mosoly azt mondotta: 
„Egészséges vagyok, de senkinek se kell az egészségem". 
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Miután még a lengyel határon innen lévő útnak járhatat-
lanságáról, arról, hogy Svájczban találkozott emberekkel, 
a kik Pierre-t ösmerték, és Dessale úrról, a kit fia nevelő
jéül hozott haza külföldről, pár szót mondott Pierrenek, 
Andrej herczeg megint a legnagyobb hévvel beleelegye
dett a Szperanszkijról szóló vitába, mely azalatt tovább 
folyt a két öreg között. 

— Ha csakugyan árulásról lehetne szó, s ha csak
ugyan volnának Napóleonnal való titkos összeköttetésé
nek kétségtelen bizonyítékai, úgy ezeket már rég közzé
tették volna, — mondotta szaporán és hevesen. — Én 
személyesen nem szeretem és soha nem szerettem Szpe-
ranszkijt, de igenis szeretem az igazságot. — Pierre 
most újra fölfedezte barátjában ennek azt a nagyon jól 
ösmert tulajdonságát, hogy szerette magát izgatni, szere
tett öt még a legtávolabbról sem érintő dolgokról vitat
kozni, pusztán csak azért, hogy elnémítsa a gondolatait, 
melyek nagyon is nagy súlylyal nehezedtek a lelkére. 

Mikor Mescserszkij herczeg eltávozott, Andrej her
czeg karon fogta Pierre-t s behívta őt abba a szobába, 
melyet az ö számára rendeztek volt be. A szobában még 
nem volt megvetve az ágy, s nyitott ládák és bőröndök 
hevertek benne szanaszét. Andrej herczeg odament az 
egyikhez és kivett belőle egy iskátulyát. Ebből pedig elő
vett egy papírosba burkolt csomagot. Mindezt szótlanul 
és gyorsan cselekedte. Fölkelt és megköszörülte a torkát. 
Komor volt az arcza, s az ajkait összeszorította. 

— Bocsáss meg, ha terhellek . . . — Pierre meg
értette, hogy Andrej herczeg Natasáról akart beszélni, s 
részvét és szánalom ült ki széles ábrázatjára. Pierre ar-
czának ez a kifejezése bosszantotta Andrej herczeget; ha
tározottan, csengő hangon és kellemetlen modorban foly
tatta: — Rosztova grófnő kikosarazott, s valami olyast 
hallottam, hogy a te sógorod készül megkérni a krzét. 
Igaz, vájjon? 

— Igaz is meg nem is, — kezdte Pierre; de Andrej 
herczeg félbeszakította. 

— íme, itt vannak a levelei és az arczképe, — mon
dotta. Fölvette az asztalról a csomagot és átadta 
Pierre-nek. 



270 TOLSZTOJ 

— Add át ezt a grófnőnek . . . ha találkozol vele. 
— Nagyon beteg szegény, — szólott Pierre. 
— Tehát még itt van? — kérdezte Andrej herczeg. 

— És Kuragin herczeg? — tette hozzá szaporán. 
— Már rég elutazott. De a gróinő szinte halálán volt. 
— Nagyon sajnálom, hogy beteg, — mondotta 

Andrej herczeg, s mint az apja, oly ridegen, kajánul és 
kellemetlenül elmosolyodott. 

— De hát Kuragin herczeg ezek szerint nem mél
tatta a kezére Rosztova grófnőt? — szólott Andrej. Né
hányszor szippantott az orrával. 

— Nem nősülhetett meg, mert már nős, — felelt 
Pierre. 

Andrej herczeg kelletlenül elmosolyodott és me
gint az apjára emlékeztetett. 

— S ha szabad tudnom, hol tartózkodik most ez a 
te sógorod? — kérdezte. 

— Elutazott Péterv . . . . egyébiránt nem is tudom, 
— felelt Pierre. 

— No, de hiszen ez tökéletesen mindegy, — mon
dotta Andrej herczeg. — Mondd meg Rosztova grófnő
nek, hogy ö mindenkor teljesen szabad volt, és most is 
az, s hogy én minden jót kívánok neki. 

Pierre átvette a levélcsomót. Andrej herczeg, mintha 
csak azon tűnődött volna, vájjon nincs-e még valami 
mondanivalója, vagy várta volna, vájjon nem szól-e még 
valamit Pierre, meredt szemekkel bámult rá. 

— Mondja csak, emlékszik még arra a mi vitánkra, 
Péterváron, — szólott Pierre, — emlékszik, hogy . . .? 

— Emlékszem, — felelt Andrej herczeg szaporán, — 
azt mondtam akkor, hogy a nőnek, a ki elbukott, meg kell 
bocsátani, de azt nem mondtam, hogy én is meg tudok 
bocsátani. Én erre képtelen vagyok. 

— De hát lehet-e ezt az esetet ahhoz hasonlítani? . . . 
— szólalt meg Pierre. Andrej herczeg közbevágott. Nyer
sen fölkiáltott: 

— Persze, kérjem meg újra a kezét, legyek nagy
lelkű s több efféle? . . . Elhiszem, hogy ez nagyon ne
meslelkű cselekedet volna, de én nem tudok ennek az úr
nak a nyomdokaiba lépni. — Ha tovább is jó barátom 
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akarsz maradni, kérlek, ne beszélj velem többé erről. 
Most pedig, Isten veled. Tehát átadod? . . . 

Pierre eltávozott s bement az öreg herczeghez és 
Marja herczegnőhöz. 

Az öreg a szokottnál élénkebbnek látszott. Marja 
herczegnő olyan volt, mint mindig, de Pierre a bátyja 
iránt érzett részvéten keresztül is fölfedezte benne 
azon való örömét, hogy a bátyja házassága meghiúsult. 
Pierre, a mint úgy elnézte őket, csak most látta, hogy 
mindaketten milyen mélységes haragot és megvetést táp
lálnak Rosztovék iránt, s belátta azt is, hogy teljes lehe
tetlenség előttük még csak említeni is annak a nevét, a ki 
képes volt arra, hogy Andrej herczeget az első jött-ment
tel fölcserélje. 

Ebéd alatt szóba került a háború, melynek közele
dése mind nyilvánvalóbbá vált. Andrej herczeg szünet 
nélkül beszélt s hol az apjával, hol Desalle-al, a fia svájczi 
nevelőjével vitatkozott, miközben a szokottnál élénkebb
nek látszott, a mely élénkségének az erkölcsi okait Pierre 
olyan jól ösmerte. 

XXII. 

Pierre még aznap este elment Rosztovékhoz, hogy 
eljárjon megbízatásában. Natasa ágyban feküdt, a gróf a 
clubban volt, s Pierre, miután a leveleket átadta Szonyá-
nak, bement Dmitrijevna Marjához, a ki nagyon érdeklő
dött az iránt, vájjon Andrej herczeg hogy' fogadta a szo
morú hírt. Tíz perezre rá Szonya is bement Dmitrijevna 
Marjához. 

— Natasa feltétlenül látni akarja Kirillovics Pjotr 
grófot, — mondotta. 

— De hát hogyan, be vezessük öt tán hozzá? Még 
nincs is takarítva nálatok, — mondotta Dmitrijevrla 
Marja. 

— Nem, hiszen felöltözött és kijött a fogadó-szo
bába, — felelt Szonya. 

Dmitrijevna Marja vállat vont. 
— Mikor jön már az a grófné, én már teljesen el va-
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gyok csigázva. Csak' vigyázz, mit mondasz neki, — for
dult oda Pierre-hez. — Nincs lelke az embernek, hogy 
megpirongassa, olyan szánalomraméltó, de olyan . . . 

Natasa soványan, sápadt és komoly arczczal, (de 
teljességgel nem szégyenkezve, mint a hogy' Pierre 
várta) állott a fogadó-szoba közepén. Mikor Pierre az 
ajtóban megjelent, Natasa szemlátomást zavarba jött, 
nem tudván, elibe menjen-e vagy bevárja őt a helyén. 

Pierre szaporán odasietett hozzá. Azt hitte, mint 
rendesen, kezet fog nyújtani neki; de Natasa egész közel 
jött hozzá, nehezen zihálva s a karjait leeresztve, meg
állt előtte, ugyanabban a pose-ban, a melyben ki szokott 
volt állani a terem közepére, hogy énekeljen, de valami 
egészen más arczkifejezéssel. 

— Kirillovics Pjotr, — szólalt meg szaporán, — Bol
konszkij önnek jó barátja volt, most is jó barátja, — javí
totta ki (úgy tetszett neki, hogy minden csak volt, s most 
már másképpen van minden). — ö akkor azt mondta ne
kem, hogy önhöz forduljak . . . 

Pierre szótlanul szipákolva nézett rá. Mindezideig 
a lelke fenekén szemrehányásokat tett neki, s iparkodott 
megvetést táplálni iránta; de most úgy megesett a szíve 
rajta, hogy a szemrehányásnak már nem maradt hely a 
lelkében. 

— ö most itt van, — mondja meg neki, hogy . . . 
bocsáss . . . . bocsásson meg nekem. — Elhallgatott s 
még szaporábban kezdett lélekzeni, de azért nem sírt. 

— Igen . . . meg fogom neki mondani, — szólott 
Pierre, — de . . . — Nem tudta, mit mondjon. 

Natasa szemlátomást megrémült attól a gondolattól, 
mely Pierre fejében megvillanhatott. 

— Oh, jól tudom, hogy vége mindennek, — mon
dotta sietve. — Nem, arról szó se lehet többé soha. 
Engem csak az gyötör, a mit ellene elkövettem. Csak 
annyit mondjon neki, hogy arra kérem, bocsásson meg, 
bocsásson meg nekem mindent . . . — Egész teste meg
rázkódott s leült egy székre. 

A szánalomnak eddig még soha nem tapasztalt ér
zése árasztotta el Pierre lelkét. 

— Megmondom neki, még egyszer elmondok neki 
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mindent, — szólott Pierre; — de . . . csak egy dolgot 
szeretnék tudni . . . 

„Mit akar tudni?" — kérdezte Natasa tekintete. 
— Csak azt szeretném tudni, vajion szerette-e 

ön . . . — Pierre nem tudta, hogy' nevezze Anatole-t, s 
elpirult, a mint rágondolt, — szerette ön azt a gonosz 
embert? 

— Ne mondja őt gonosznak, — szólott Natasa. — 
Nem tudom . . . semmit se tudok . . . — Megint sírva 
fakadt. 

S a szánalomnak, a gyöngédségnek és a szeretet
nek még hatalmasabb érzése fogta el Pierre-t. Érezte, 
a mint a szemüvege alatt peregtek a könnyei, de abban 
bízott, hogy nem veszi észre senki. 

— Ne beszéljünk róla többet, — mondotta Pierre. 
Szelíd, gyöngéd és bensőséggel teljes hangja egy

szerre olyan furcsán érintette Natasát. 
— Ne beszéljünk többé róla, mindent el fogok mon

dani neki; s csak arra az egyre kérem, fogadjon el en
gem barátjának, és ha segítségre, tanácsra, vagy egysze
rűen csak arra lesz szüksége, hogy kiöntse a lelkét va
laki előtt, — nem most, hanem majd ha kissé földerül a 
lelke, gondoljon én rám. — Fogta és megcsókolta a kezét. 
— Boldog leszek, ha . . . abba a helyzetbe ju tok . . . — 
Pierre zavarba jött. 

— Ne beszéljen velem így: én erre nem vagyok 
méltó! — kiáltott föl Natasa és ki akart menni a szobá
ból, de Pierre megfogta a kezét. Tudta, hogy valamit 
még kell mondania. De mikor ezt kimondta, maga is el
csodálkozott a szavain. 

— Hagyja el, hagyja el, hiszen előtte van még az 
egész élet, — mondotta neki. 

— Előttem! Nem! Én előttem vége mindennek, — 
felelt Natasa szégyenkezve és megalázkodva. 

— Vége mindennek? — ismételte Pierre. — Ha én 
nem volnék én, hanem a legjobb, a legszebb és a leg
okosabb ember a világon, és ha szabad volnék, ebben a 
pillanatban térden állva kérném meg a kezét és a sze
relmét. 

Tol sz to j : r i -boru és béke. II. 
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Natasa sok, sok nap után, most először fakadt a 
hála és a megilletődés könnyeire, s egy pillantást vetvén 
Pierre-re, kiment a szobából. 

Utána Pierre is szinte futva ment ki az előszo
bába, s magába fojtotta a megilletődés és a boldogság 
könnyeit, melyek a torkát szorongatták; képtelen lévén 
a bundája ujjaiba beletalálni, csak úgy magára kapta és 
felült a szánra. 

— Most hova parancsolja? — kérdezte a kocsis. 
„Hová?" — kérdezte magát Pierre. „Hova is 

lehetne most menni? Talán csak nem a clubba, vagy 
látogatóba?" Az emberek mind olyan szánalmasaknak, 
olyan szegényeknek tűntek föl előtte a megilletödésnek 
és a szerelemnek azzal az érzésével összehasonlítva, 
mely az ő lelkét betöltötte, s azzal a szelíd és hálás pil
lantással összehasonlítva, a melyet rá Natasa utolszor, a 
könnyein keresztül vetett. 

— Haza, — mondotta Pierre, s- a tízfokos hideg el
lenére is szétnyitotta széles és örömteljesen ziháló mel
lén a medvebörös bundát. 

Derült és fagyos hideg volt. A homályos utczában, 
a fekete háztetőkre ráborult a sötét, csillagos ég. Pierre 
csak az eget nézte, s e közben nem érezte a földi dolgok
nak bántó alantasságát, azzal a magasztossággal össze
hasonlítva, a melyben most a lelke szárnyalt. Mikor ki
jutott az Arbatszkaja-térre, a sötét, csillagos ég egész 
hatalmas boltozata föltárult Pierre szemei előtt. Ennek a 
boltozatnak csaknem a közepén, éppen a Precsiszten-
szkij-körút fölött, minden oldalról csillagokkal körül
szórva, de a földhöz való közelsége által valamennyiük 
közül kiválva, fehéres fényben úszva, hosszú, felkunko
rodó farkával ott állott az 1812-ik év hatalmas, fényes 
üstököse, ugyanaz az üstökös, a mely, mint mondották, 
a legszörnyűségesebb dolgoknak s a világ végének volt 
az előhírnöke. De Pierre-ben ez a ragyogó, hosszúfarkú 
csillag semmiféle rémületet sem keltett. Ellenkezőleg, 
Pierre a könnyektől nedves szemeivel, örömteljesen 
nézte ezt a fényes csillagot, mely mintha megmérhetet
len sebességgel futván be kúpszelet alakú pályáján a 
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végtelen mindenséget, egyszerre, mint a földbe befúró
dott nyil, erélyesen fölfelé szegett farkával, odatapadt 
volna a fekete égboltozatnak egy kiválasztott pontjához, 
s csillogva ragyogott és pislogott volna fehéres fényé
vel, a többi számtalan ragyogó csillag közt. Pierre-nek 
úgy tetszett, hogy ez a csillag teljesen megfelelt annak, 
a mi az ö új életre kivirult, szelíden megilletődött és friss 
erőre kapott lelkében ebben a pillanatban végbement. 
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